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எல்லா	அவயவங்க ம்	சரிவர	இயங் ம்	பலர்	எைதேயா	இழந்தவர்கள்ேபால்
இ க்கிறார்கள்.	ஆனால்,	உடற் ைற டன்	இ ப்பவர்கள்	அைதேய	எண்ணி
வ ந்திக்ெகாண் ரா ,	தம்மால்	இயன்ற	ஏதாவ 	ஒ 	 ைறையத்
ேதர்ந்ெத த் க்ெகாண் ,	அதில்	ெவற்றி ம்	ெப வ 	ஆச்சரியப்படத்தக்க
சமாசாரமா,	இல்ைல,	நமக் த்தான்	 ைறயாக	வாழத்	ெதரியவில்ைலயா?		

����	�������?
“சிலர்	எைத ம்	எதிர்மைறயாகேவ	எ த் க்ெகாள்கிறார்கள்.	அ 	அவர்க ைடய
ைறபா !”	இப்ப க்	 றியி ப்பவர்	மார்லா	ரன்யான்	(MARLA	RUNYAN)	என்ற

அெமரிக்க	ெபண்மணி.		
பிறைரக்	 ைற ற	இவ க் 	என்ன	த தி?

சட்ட ர்வமாக	பார்ைவயற்றவர்	மார்லா.	2,000-ம்	ஆண் 	நடந்த	ஒலிம்பிக்	தடகளப்
பந்தயத்தில்	பார்ைவ	உள்ளவர்க டன்	கலந் ெகாண்ட	 தல்	ெபண்மணி.	5,000
மீட்டர்	ஓட்டப்பந்தயத்தில்	 ன் 	 ைற	தங்கப்பதக்கம்	ெவன்றவர்.	மாரதானில்	பல
ைற	ஓ ள்ள	மார்லா	கல்வித்த திைய ம்	விட் ைவக்கவில்ைல.
கைலப்பட்டம்	ெபற்றி க்கிறார்.

இவைரப்ேபால்	மேனாதிடம்	பைடத்தவர்கள்	இன் ம்	சிலர்.	இன்ெனா
ெவற்றியாளைரப்	பார்ப்ேபாம்.
�����	��������������	����!
ைக,	கால்	இரண் மின்றிப்	பிறந்தவர்	நிக்	(NICK	VUJICIC).	பள்ளியில்
ப த் க்ெகாண் ந்தேபா ,	பிறர 	ேகலிக் 	ஆளானார்.	சி வர்கள்	தம்ைம
ஒத்தவர்கைளேய	விட் ைவப்பதில்ைலேய!	உடற் ைற	இ ந்தால்	 ம்மா
இ ப்பார்களா?
`பிறரிடம்	என்ன	 ைற	என்ேற	ஆராய்பவர்களின்	வார்த்ைதகைளப்	ெபரிதாக
எ த் க்ெகாள்ளக்	 டா !’	என் 	அலட்சியம்	ெசய் ம்	அறி 	அப்ேபாேத
இ ந்த 	இவ க் .	 ம்,	 யா 	என்பைத	நாம்தான்	தீர்மானிக்க	ேவண் ம்
என் 	 ரிந் ெகாண்டார்.	மார்லாைவப்ேபாலேவ,	`மனிதர்களின்	மனதில்தான்
ைறயி க்கிற !,’	என்ற	 க் 	வந்தார்.		

`ஒவ்ெவா 	அ யாக	எ த் 	ைவத்தால்	 ன்ேனறலாேம!	தன்னால்	என்ன
ம்?’	என் 	ேயாசித்தார்	நிக்.	அதன்	விைளவாக,	பத்ெதான்ப



வயதிலி ந்ேத	தன் ைனப்ைபப்பற்றி	ேமைடகளில்	 ழங்கினார்.	`நீ	ஒ 	நாள்
நன்றாகப்	ேபசப்ேபாகிறாய்!’	என் 	பள்ளிப்ப வத்தின்ேபா 	ஒ வர்	தன்	`ைகைய

க்கியதாக,’	தன்ைனேய	ேகலி	ெசய் ெகாள்ள ம்	தவறவில்ைல	நிக்.
ேகட்பவர்க க் த்தான்	அதிர்ச்சி.
ைறக டன்	தன்ைன	ஏற்றதால்	நிக்	 கழ்	வாய்ந்தவராகத்	திகழ்கிறார்.

ஈராண் கள்	கழித் ,	பட்ட ம்	ெபற்றார்.

`நடக்க	 யாத 	ஒ 	ெபரிய	 ைறயா!’	என் 	நிைனக்கத்	 ண் ம்	பிறைரக்
காண்ேபாமா?
அண்ைமயில்	ேகாலாலம் ரில்	ஒ 	நாட் ய	நிகழ்ச்சிக் ச்	ெசன்றி ந்ேதன்.
நடனமணிகள்	சக்கர	நாற்காலியின்	உதவிேயா 	நகர்பவர்கள்.		
`நடக்கேவ	 யாதவர்கள்	எப்ப 	ஆட	 ம்?’	என்கிறீர்களா?

ைக	அைசவாேலேய	ராமாயணம்,	(தமிழில்)	கீேதாபேதசம்	ஆகிய	இ 	காவியக்
கைதகைள ம்	திறம்பட	விளக்கினார்கள்.	சக்கர	நாற்காலிையேயா,
ைகத்த ையேயா	 ழற்றியப 	ேமைடைய	எளிதாகச்	 ற்றிவந்தார்கள்.	காட்சி
அைமப் கள்	பிரமாதமாக	இ ந்தன.		

சிலிர்த் ப்ேபாய்	அரங்கத்தினர்	அைனவ ம்	ைகதட்ட,	தில்லியில்	 ப்ப
ஆண் களாக	இப்பயிற்சிைய	அளித் வ பவர்	 றினார்,	“இவர்களில்	யா க் ம்
நீங்கள்	ைகதட் வ 	ேகட்கா .	ஏெனனில்	இவர்க க் க்	கா 	ேகட்கா !”

அதிர்ச்சி டன்	அரங்கேம	ெமௗனமாகிவிட,	ைசைக	ெமாழி	ெதரிந்த	ஓரி வர்	இ
ைககைள ம்	தைலக் 	ேமேல	உயர்த்தியப 	ேவகமாக	ஆட் ,	தம்	பாராட்ைடத்
ெதரிவிக்க,	ேமைடயிலி ந்தவர்களின்	 கம்	மலர்ந்த .	அவர்க ம்	அப்ப ேய
ெசய் ,	தம்	மகிழ்ச்சிையத்	ெதரிவித்தனர்.	(ைகதட் வ ,	மகிழ்ச்சி
இரண்ைட ம்	ெதரிவிக்க	ஒேர	ைசைகதான்).

ெசவிப் லன்	இல்லாமல்	தாளத்திற்ேகற்ப	நகர்வ ம்,	ெமாழி	 ரியாவிட்டா ம்
தக்கவா 	அவர்கள்	ஆ வ ம்	விந்ைத.	உலகிேலேய	 தன் ைறயாக	இங்
அரங்ேகற்றப்பட்ட	நிகழ்ச்சி	அ .	கி ஷ்ணன்,	சீைத	ஆகிய	இ
பாத்திரங்கைள ம்	ஏற் ,	ெமய்சிலிர்க்க	ைவத்தவர்	இ ப 	வ டங்களாகப்
பயின்றவராம்.	(சில	“மாதங்கேள	நாட் யம்	பயின்ற	மக க் த்	தனியாக	ஆடச்
சந்தர்ப்பம்	ேவண் ம்	என் 	ஆசிரியர்கைள	நிர்ப்பந்திக் ம்	தாய்மார்கைள
நிைனத் க்ெகாண்ேடன்.	பத் 	ஆண் களாவ 	பயிலேவண்டாமா!)
உடலில்	 ைறபா கள்	இ ந்தா ம்,	இவர்களிடம்	மேனாதிடம்	இ ந்த .
`எவ்வள 	பிரயாைசப்பட் 	உைழத்தி ப்பார்கள்!’	என்ற	ெப வியப்
பார்த்தவர்களிடம்	ஏற்பட்ட .	`நா ம்	இ க்கிேறாேம,	ஒன் மில்லாததற்ெகல்லாம்
வண் 	ேபாய்க்ெகாண் !’	என் 	அன் 	சில க் 	ஞாேனாதயம்



வந்தி க்கலாம்.			
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கா 	ேகட்காத	நிைலயி ம்	இைசயில்	நிைலத்தி ந்தவர்	ெஜர்மானியரான
பீேதாவன்.	(பிறந்த	வ டம்:	1770).	 காரரான	தந்ைத	இவர 	 தல்	 .	சி
ைபயனான	மகைன	பியாேனா	வாசிக் ம்ப 	பலவந்தப்ப த்தி,	தவறிைழத்தால்
க ைமயாகத்	தண் ப்பாராம்.
பன்னிரண் 	வயதிேலேய	ஆர்கன்	வாத்தியம்	வாசித் ம்,	இைசயைமத் ம்
ெபா ளீட் ,	 ம்பத்ைதக்	காக்கேவண் ய	ெபா ப் 	ஏற்பட்ட 	பீேதாவ க் .

` ைமயான	கண் பி ப் !’	என் 	இவர 	சிம்ெபானி	இைசயைமப் 	பாராட்டப்பட,
பிற ம்	அவ்வழிையப்	பின்பற்ற	ஆரம்பித்தனர்.	ஆனால்,	ேமைடயில்	இவர்
வாசித்தபின்	ரசிகர்களின்	கரேகாஷம்	ெசவியில்	விழாத தான்	பரிதாபம்.
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ன் 	வய வைர	ேபச் 	வராமல்,	ஆ சம்	என்ற	ேநாயால்	பாதிக்கப்பட் ,

பிற டன்	பழகத்ெதரியா 	ஒ 	 ழந்ைத	இ ந்தால்	` ட்டாள்!’	என் 	பழிக்கத்
ேதான் கிறதா?		
ேயாசிக்கேவண் ய	விஷயம்.

ஐன்ஸ் ன்	அப்ப த்தான்	இ ந்தார்.	இதில்	சிறப் 	என்னெவன்றால்,	தனக்
இயலாதைதப்பற்றி	எண்ணி	வ ந்தவில்ைல	அவர்.	கணிதம்,	ெபௗதிகம்	இரண்
மட் ம்	அவர்	உயிர் ச்சாக	இ ந்தன.	1921-ல்	ேநாபல்	பரி 	ெபற்றார்.
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நம்	ஒவ்ெவா க் ள் ம்	ஏதாவ 	திறைம	ஒளிந் தான்	இ க்கிற .	அைத
ெவளிக்ெகாண் 	வ வ 	நம்	ைகயில்தான்	இ க்கிற .

பிறர 	எள்ளைல	உண்ைமெயன	நம்பித்	தளர்ந் விடக் டா .	அப்ப ச்
ெசய்பவர்கள்	நம்மிடம்	காணப்ப ம்	திறைமயால்	எ ம்	ெபாறாைமைய	மைறத் ,
ேகலி	ேப வார்கள்.
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`இவள்	எ வெதல்லாம்	ஆபாசம்!	இல்ைல,	 ரட்சி!’

`நம்மால்	 யாதைத	இவள்	சாதித் விடப்	ேபாகிறாேள!’	என்ற	அச்சம்	அந்த
பயங்ெகாள்ளிக க் .

ேவ 	சிலர்,	நயமாகப்	ேபசிேய	நாம்	 ன்ேன வைதத்	த க்க	 ைனவார்கள்.
(`இந்தமாதிரி	பிறைரத்	தாக்கி	எ தினால்,	மாட் க்ெகாள்வாய்!	ஜாக்கிரைத!’)



இப்ப ப்பட்டவர்களின்	மனம்	 ரிந்தால்,	நம்ைம	எவ்வழியிலாவ 	தாக் ம்
ெசாற்கைள	அலட்சியம்	ெசய்யலாம்.	அவர்க ைடய	ஆத்திரம்	அதிகரிக் ம்.
பிறரிடம்	நம்ைமப்பற்றித்	தா மாறாகப்	ேப வார்கள்.	பிறர்	ெபாறாைமப்பட	நம்மிடம்
விஷயம்	இ க்கிறேத	என் 	ெப ைமப்பட் க்ெகாள்ள	ேவண் ய தான்!		

இவ்வள 	இடர்பா கைளத்	தாண் 	தான்	ேதர்ந்ெத த்த	 ைறயில்	சாதைனகள்
ரிய	ஒ வ க் ப்	பல	ஆண் கள்	ஆகலாம்.	விடா யற்சி,	தன்னம்பிக்ைக
இரண் ம்	இ ந்தால்	ேபா ம்.	எவ ம்	பிரகாசிக்கலாம்.

	



2.	��������	�����������
	

“ேகாலாலம் ரில்	எங்ேக	 யி க்கிறீர்கள்?”		

என்	பதிைலக்	ேகட்டவள்	சற் 	அதிர்ச்சி டன்,	“அ 	மலாய்க்காரர்கள்	இ க் ம்
இடமாயிற்ேற!”	என்றாள்.
இந்தியர்,	சீனர்,	மலாய்	மட் மின்றி,	பலர்	வா ம்	நா 	மேலசியா.	அவர்கள்
ஒவ்ெவா வரின்		கலாசார ம்	வித்தியாசமாக	இ க்கலாம்.	இ ந்தா ம்,
பிற டன்	பழகினால்தாேன	நம்	கண்ேணாட்டம்	விரிவைட ம்?	பின்	எப்ப த்தான்
ன்ேனற்றம்	அைடவ ?

மலாய்க்காரர்கள்	இஸ்லாமிய	மதத்ைதப்	பின்பற் பவர்கள்.	சீனர்கள்
கிறிஸ் வர்கள்.	அல்ல ,	 த்த	மதத்ைதச்	சார்ந்தவர்கள்.	இந்தியர்கள்
ெப ம்பா ம்	இந் க்கள்.	சில	கிறிஸ் வர்க ம்	உண் .	எப்ப ெயல்லாம்	பிறர்
ேவ ப கிறார்கள்	என்ேற	கவனித் க்	ெகாண் ந்தால்,	யா க் ம்
நிம்மதியில்ைல.

இன் 	உலகம்	 ங்கிவிட்ட .	ேவைல	நிமித்தம்	பிற	நா க க் ச்	ெசல்ல
ேவண் ய	கட்டாயம்,	பல க் ம்.	அங் 	ெவவ்ேவ 	விதமான	மனிதர்கைளச்
சந்திக்க	ேநர்வைதத்	தவிர்க்க	 யா .	இ ப்பி ம்,	தம்ைம	ஒத்தவர்க டன்
மட் ேம	ெதாடர் ெகாள்வ தான்	பல க் 	நிம்மதி,	மகிழ்ச்சி.	
தம்ைமப்	பிறர்	தாழ்வாக	எைட	ேபாட் வி வார்கேளா,	இல்ைல,	தம
கலாசாரத்ைத	இழக்க	ேநரி ேமா	என்ற	பயேம	இவர்கள 	ேபாக்கிற் க்	காரணம்.
�������������	���!
தன்கீழ்	ெவவ்ேவ 	இனத்ைதச்	சார்ந்த	மக்கள்	ேவைல	ெசய் ம்ேபா 	அவர்கைள
அதட் ேயா,	மட்டம்தட் ேயா	நடத்தினால்,	ேவைல	நடக்கா .		

ஒ 	 ைற,	நான்	மலாய்	ெபண்கள்	அணிவ ேபால்	ஸாேராங்	அணிந்
பள்ளிக் டத்திற் ப்	ேபாேனன்.		எப்ேபா ம்	எல்லாைர ம்	பார்த் ச்	சி சி க் ம்
தைலைம	ஆசிரிைய,	“இன் 	ெராம்ப	அழகாக	இ க்கிறீர்கள்!”	என்
கெமல்லாம்	சிரிப்பாகப்	பாராட் னாள்.

இவைளப்	ேபான்றவர்கள்	தைலைமப்	பதவியில்		இ க்கேவ	த தியில்ைல.	தா ம்,
தன்ைனப்ேபால்	இ ப்பவர்க ம்தான்	உயர்த்தி,	வித்தியாசமானவர்கள்
மாற் க் ைற 	என் 	சிந்தைன	ேபானால்,	யார்	அவ க் 	அடங்கி	ேவைல
ெசய்வார்கள்?	அவைள	எப்ப 	ஏமாற் வ 	என் தான்	மனம்	ேபா ம்.



ஒ 	பிரபல	மலாய்	ெபண்	எ த்தாளர்	எ தியி ந்த 	நிைனவில்	எ கிற :	“நான்
ப த்த 	எல்லாம்	கான்ெவன் ல்.	அங் 	சிஸ்டர்ஸ்	 வார்கள்,
`கிரிஸ்தவர்கள்தான்	ெசார்க்கம்	ெசல்ல	 ம்,’	என் !	விவரம்	 ரியாத	வயதில்
நான்	எவ்வள 	பயந்ேதன்,	ெதரி மா?”
அண்ைமயில்,	இங் 	ஒ 	தனியார்	பள்ளியில்,	அேதேபான்ற	ஓர்	ஆசிரிைய,
“எங்கள்	இஸ்லாமிய	மதம்தான்	மிக	உயர்வான ,”	என	வ ப்பில்	 ற,	பிற
இனத்ைத ம்	மதத்ைத ம்	சார்ந்த	மாணவ	மாணவிகள்	தாங்கள்
சி ைமப்ப த்தப்பட்டதாக	உணர்ந்தார்கள்.

அவர்கள்	தம்	ெபற்ேறாரிடம்	 ற,			 கார்	தைலைம	ஆசிரிையக் ப்	ேபாயிற் .
அந்த	ஆசிரிைய	உடேன	ேவைலயிலி ந் 	நீக்கப்பட்டாள்	–	மாணவர்களின்
ஒற் ைமையக்	 ைலக்க	 யற்சித்தாள்	என் .

������������	�����������,	��������!
தன்ைனப்ேபால்	இல்லாதவர்கள்	அைனவ ம்	 ட்டாள்,	தரக் ைறவானவர்கள்
என் 	நிைனப்பவர்க ம்	இ க்கத்தான்	ெசய்கிறார்கள்.	

ஒ 	நாட் ன்	ெப ம்பான்ைம	மக்கள்,	`நாம்தான்	உயர்த்தி.	எங்கள்	கலாசாரம்தான்
ேமல்!’	என் 	கர்வமாக	நடந் ெகாண்டால்,	இ தியில்	ேதால்வி
அவர்க க் த்தான்.

சில க் த்தான்	தம்	இழப் 	என்னெவன் 		 ரிகிற .

�����������������������!
“TALK	TO	US,	LAH!	(எங்க டன்	ேப ங்கேளன்!)”	என்றார்	ரி வான்.	லண்டனில்
ப த் ,	பலதரப்பட்ட	மனிதர்க டன்	பழகிய	அ பவம்	உள்ளவர்.	ஏன்
வித்தியாசமான	பிறர்	தங்கைளெயல்லாம்	ஏற்கவில்ைல	என்ற		ஏக்கத் டன்,
ெகஞ்சலாக	ஒலித்த 	அவர்	 ரல்.
நாங்கள்	இ வ ம்	ஆசிரியர்கள்	ெபா வைறயில்		எதிெரதிேர
உட்கார்ந்தி ந்ேதாம்.	நிைறயப்	ேபசிேனாம்	–	அரசியைலப்பற்றி,	எங்கள்
கலாசாரத்ைதப்பற்றி.	நான்	அைலந் 	திரிந் ,	வாசகசாைலகளிலி ந்
எ த் வ ம்	 த்தகங்கைள	ஆர்வத் டன்	வாங்கிப்	ப ப்பார்.
“அந்த	ைலப்ரரி	எங் 	இ க்கிற ?”	என் 	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	ேகட்பாேர	ஒழிய,
அங் 	ேபாகேவ	இல்ைல.	இப்ப ேய	ஈராண் கள்	கழிந்தன.

ஒ 	சமயம்,	“அரசாங்கம்	உங்கைளக்	ெக த் 	ைவத்தி க்கிற .	விேசட
ச ைகயால்	உங்கள்	 ய யற்சிைய	அறேவ	இழந் விட் ர்கள்!”	என்ேறன்,
எரிச்ச டன்.	 றியபின்,	அதிகமாகப்	ேபசிவிட்ேடாேமா	என் 	ேதான்றிய .



தலில்	அதிர்ந்த	ரி வான்,	நான்	 றியதன்	உண்ைம	 ரிந் ,	ெபரிதாகச்
சிரித்தார்.	நா ம்	அவர 	சிரிப்பில்	பங் ெகாண்ேடன்.	நிைனத் ,	நிைனத் ,
ெவ 	ேநரம்	சிரித்ேதாம்.
கலாசாரம்	வீட் க் 	வீ ,	நாட் க் 	நா 	ேவ ப கிற .	ஏன்,	ஒேர	நாட் ல்,	ஒேர
ஊரில் ட	மா ப ேம!

நான்	கல் ரிக் ப்	ேபாைகயில்,	ேப ந்தில்	பயணம்	ெசய்ய	ேவண் யி ந்த .
அக்காலத்தில்	ெபங்க ரில்	எந்தப்	ெபண் ம்	ஓர்	ஆணின்	பக்கத்
இ க்ைகயில்	உட்காரமாட்டாள்.
ஒ 	சமயம்,	என் டன்	பயணம்	ெசய் ெகாண் ந்த	தாய்,	“அங்ேக	உட்காேரன்!”
என் 	காட் னாள்.
அங் 	ஒ வர்	உட்கார்ந்தி ந்தைத	நான்	சமிக்ைஞயால்	 றிப்பிட,	அம்மா,
“அதனால்	என்ன!	ஒட் க்கவா	ேபாற !”	என்றாள்	அலட்சியமாக.

நான்	அப்ப 	அம ம்ேபாெதல்லாம்	பிற	ெபண்கள்	ேகலியாகப்	பார்ப்பார்கள்.	எந்த
ஆ ம்	ேபச	 யற்சித்த மில்ைல,	தகாத	 ைறயில்	நடக்க மில்ைல.
ஆண்க டன்	சரிசமமாக	அமர்ந் ,	சிரித் ப்	ேபசினாேல	கற் 	பறிேபாய்வி ம்
என்ப ேபால்	எண்ணம்	ெகாண்ட	ெபண்கள்	இன் ம்	இ க்கிறார்கள்.	இவர்கள்
காலத்தில்	பின்தங்கியவர்கள்.
இன்ெனா 	பால டன்	பழகிேய	இராதவர்கள்	தி மணமானபின்
வாழ்க்ைகத் ைணையப்		 ரிந் ெகாள்வ 	சிரமம்.

“என்னால்	என்	அண்ண டன்	நிைறயப்	ேபச	 கிற .	கணவ டன்	அப்ப ப்
ேபசி,	ெந ங்க		 வதில்ைலேய!’	என் 	ஒ 	மா 	ஏக்கத் டன்	ெதரிவித்தாள்.
பழ வ 	என்றால்	ஓ 	வந் 	இ ப்பில்	ஏ வேதா,	கட் 	அைணத் க்ெகாள்வேதா
இல்ைல.	சரி	சமமாக	உட்கார்ந் 	ேபசினாேல	ேபா ேம,	மற்ெறா வர
கண்ேணாட்டத்ைதப்	 ரிந் ெகாள்ள!
ெதன்கிழக்காசியாவில்	 த்த	ெபண் க் 	மி ந்த	மரியாைத.
ேமல்நா களிேலா,	இதற் 	ேநர்	எதிரிைட.	அதனால்,	எப்ேபா ம்	இளைமயாகேவ
இ ந் 	ெதாைலக்க	ேவண் ம்.	நடக்கிற	காரியமா!

���	������������������	����	
த்தகங்களின்	 லம்	ஓரள 	அறிந்தா ம்,	பிற டன்	பழ வ ம்,	பயணங்கள்
ேமற்ெகாள் வ ம்	நம்	அறிைவ	விசாலமாக் கிற .		

`நீ	எங்கைளப்ேபால்	இல்ைலேய!’	என் 	இளக்காரம்	ெசய்பவர்க ம்
எதிர்ப்ப வார்கள்.	பிறைர	அவர்கள்	இ க்கிறப ேய	ஏற்பதால்	தா ம்	நன்ைம



அைடகிேறாம்	என்ப 	 ரியாத	 டர்கள்	அவர்கள்.		

`நீ	மட் ம்	என்ைனப்ேபால்	இ க்கிறாேயா?’	என் 	மனத் க் ள்	திட் ,
சமாதானம்	அைடய	ேவண் ய தான்!

ஒேர	ெமாழியானா ம்,	உச்சரிப் 	மா ப கிற .	 ரிந்தால்	சரி.	அதற் த்தாேன
ெமாழி?	ேகலி	எதற் ?	அவரவர்	பழகிய	விதத்தில்	ேபசினால்தான்	கற்பைனயில்
தடங்கல்	இ க்கா .	

நான்	ேமைடயில்	ேப ம்ேபா ,	ெசந்தமிழில்	ஆரம்பித் விட் ,	எனக் ப்
பழக்கமான	`ெமட்ராஸ்	ஐயர்	பாைஷ’யில்	ேவகமாகப்	ேப ேவன்.

“எத்தைன	ேபர்	ஔைவ	ஷண் கி	பார்த்தி க்கிறீர்கள்?”	என் 	ேகட்ேபன்.
அரங்கத்திலி க் ம்	அைனவரின்	ைகக ம்	உய ம்.		

“அப்ேபா,	நான்	ேபசற ம்	 ரி ம்!”
யா ம்	ம த்ததில்ைல.		
பிறைர,	அவர்கள்	வா ம்	 ைறைய	அறிவ 	என்றால்	நம்	பழக்கவழக்கங்கைள
விட் க்ெகா ப்ப 	என்றில்ைல.	அவர்க க் 	அளிக் ம்	மரியாைதைய	நமக் ம்
ெகா த் க்ெகாள்ள	ேவண்டாமா?

நாம்	நாமாகேவ	இ க்க,	அவர்கைள ம்	மாற்ற	 யலா 	இ ந்தால்	நம்பிக்ைக	எழ,
நட் 	பலப்ப ம்.	அறி ம்	விசாலமா ம்.
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“ஏண்டா	ேவைலக் 	வ கிேறாம்	என்றி க்கிற ,”	என் 	தின ம்
சலித் க்ெகாள்வாள்	ஆசிரிையயான	 சீல்	ெகௗர்.		“வீட் ல்	 ழந்ைதகைள	அழ
விட் ,	அப்ப யாவ 	என்ன	ேவைல!”

“பின்	ஏன்	வ கிறாய்?”	என் 	நான்	ேகட்டேபா ,	“பணத்திற்காகத்தான்.
ேவெறன்ன!”	என்ற	பதில்	வந்த 	அவளிடமி ந் .

ெவவ்ேவ 	 ைறயில்	இ ப்பவர்கைள	இேத	ேகள்வி	ேகட்கப்பட் க்கிற .

`நீங்கள்	ஏன்	ந க்க	வந்தீர்கள்?’

` கழ்,	பணம்!’	என்ற	அந்தப்	பிரபல	ந ைக	 க ம்,	பண	வர ம்	நிைலத்தி க்க
க ைமயாக	உைழக்கேவண் ம்	என் ம்	 ரிந் 	ைவத்தி ந்தார்.	அதனால்
நிைனத்த 	கிைடத்தன.	மகிழ்ச்சி ம்	உடன்	வந்தேதா?	ெதரியவில்ைல.
`ஏன்	இந்தத்	 ைறையத்	ேதர்ந்ெத த்தீர்கள்	ேமற்கல்விக் ?’		

`இந்த	உத்திேயாகத்ைதத்	ேதர்ந்ெத க்கக்	காரணம்?’

எல்லா	ேகள்விக க் ம்	ஒேர	பதில்தான்:	பணம்!
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ேபா மான	ஊதியம்	கிைடத்தா ம்,	தைலைம	அதிகாரியின்	அசிரத்ைதயான,
அல்ல 	ெகா ைமயான		ேபாக்கால்	சலிப் 	எழக் ம்.	எவ்வள 	திறம்பட
உைழத்தா ம்	பதவி	உயர் 	கிட்டா 	என்ற	நிைல	ஏற்ப ம்ேபா 		இயந்திரகதியில்
ேவைல	பார்க்கத்	ேதான் ேம!	பணத்தால்	அந்த	ெவ ைமைய	ஈ ெசய்ய

மா?		

பணத்ைத	மட் ேம	இலக்காக	ைவத் க்ெகாண் 	ெசயல்ப பவர்க க் 	எதி ம்
ரண	தி ப்தி	கிைடப்பதில்ைல.		

`தந்ைத	பார்த்த	பரம்பைர	உத்திேயாகம்.	அதனால்	நா ம்	அைதேய	ெசய்ய
வந் விட்ேடன்!’	என்பவர்க க் 	அத் ைறயில்	திறைம	இ க்கலாம்.	ஆனால்,
ஆர்வ ம்	ேசர்ந்தி க்க	ேவண்டாமா?		
ேவ 	வழியில்லா 	கிைடத்த		ேவைலயில்	நிைலத்தி க்க	ேவண் யேபா ,
விரக்தி	ஏற்பட் வி கிற .	என்ன	கிைடக் ம்	என் 	எதிர்பார்த் தான்	நாம்
ஒவ்ெவான்ைற ம்	ெசய்கிேறாம்.	இலக்ைக	மனதில்	உ தியாக
ைவத் க்ெகாண்டால்,	எந்த	இடர்பா ம்	ெபரிதாகத்	ேதான்றா .



ெபா ேபாக் க ம்	அவசியம்.

ேகா ஸ்வரர்கள்	 கிறார்கள்,	“பணத்ைதச்	சம்பாதிக் ம்ேபா
விைளயா வ ேபால்	 வாரசியமாக	இ க்கிற !	பணம்	ெபரிதாகத்
ேதான்றவில்ைல”.

பல	எ த்தாளர்கள்	நம்	ெபயர்	நான் 	ேப க் த்	ெதரியவ ம்,	 கழ்	கிைடக் ம்,
பண ம்	கிைடக் ம்	என் தான்	எ த	வ கிறார்கள்.	இப்ப 	ேயாசைன	ேபானால்,
எ த்தில்	 மனதாக	ஈ பட	 மா?		`எ ம்ேபாேத	ரம்மியமாக
இ க்கிற !”	என் 	 ரிந்தவர்கள்தாம்	நிைலத் 	நிற்கிறார்கள்.	இவர்கள
றிக்ேகாள்	பணமில்ைல.	ஆத்ம	தி ப்தி.		
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எவ க் ம்	 றிப்பிட்ட	ஒன்ைற	அைடயேவண் ம்	என்ற	ஆைச	 தலில்	எ ம்.	அ
மட் ம்	ேபா மா?	ெவற்றி	அைடந்ேத	தீரேவண் ம்	என்ற	உந் தல்	அவசியம்.
திறைம ட	இரண்டாம்பட்சம்தான்.

`பள்ளிக் டத்திற் ப்	ேபாகமாட்ேடன்!	ஏன்	ேபாக ம்?’	என் 	அடம்பி க் ம்
ழந்ைதகேள	கிைடயா 	எனலாம்.

`ப ச்சாதான்	பணக்காரனா	ஆகலாம்!	ேவ ம்கிற	சாமாைன	எல்லாம்
வாங்கிக்கலாம்!’	இப்ப 			எவ்வள தான்	விளக்கினா ம்,	என்ேறா	நடக்கலாம்
என்ப 	அந்த	வயதில்	 ரியா .

`சனி,	ஞாயிறில்	பீச் க் ப்	ேபாகலாம்,	சினிமா	பார்க்கலாம்,’	என் 	 ழந்ைதக் ப்
ரி ம்ப 	ஏதாவ 	ஆைச	காட் னால்	அைதேய	இலக்காகக்ெகாண் 	ப க்க
இைசவான்.
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வசதி	 ைறந்த	சி வர்க க் 	உண ,	உைட,	ஆகாரம்	எல்லாேம	ேபாதிய	அள
கிைடக்கா .	சில	சமயம்,	இவர்க க்ெகன	ேநரம்	ஒ க்காத,	அல்ல
ரிந் ெகாள்ளாத	ெபற்ேறா ம்	வாய்ப்பார்கள்.	அதனால்	உடல்,	மனம்	இரண் ம்
ேசார் 	எ ம்.	எந்தக்	காரியத்ைத ம்	 மன டன்	ெசய் ம்	ஆர்வத்ைத
இவர்களிடம்	எப்ப 	எதிர்பார்க்க	 ம்?		
ப ப் தான்	ஏறாவிட்டா ம்,	இைச,		நாட் யத்தில்	நாட்டம்	உள்ளவர்களாக
இ க்கிறார்கள்	பலர்.	ஆனந்தி	இவர்க ள்	ஒ த்தி.	ஆனால்,	அ ப்பைடத்
ேதைவக க்ேக	பணமில்லாதேபா ,	கைலக க்காக	எப்ப ச்	ெசலவழிக்க

ம்?

இெதல்லாம்	 ரியாத	ஆசிரியர்கள்	இ ப்பதால்,		பள்ளிக் டத்தி ம்	அேனகமாக
வச தான்.	சி வர்கள்	ேம ம்	தளர்ந் ேபாய்வி வார்கள்.



ஒ 	சிலேர	இவர்கள்	எதிர்ேநாக் ம்	சிரமங்கைளப்	 ரிந் ைவத் ,	தம்	சக்திக்
மீறி	உதவ ம்	 ன்வ கிறார்கள்.
��������������	������	�������
மேலசியா,	சிங்கப் ர்,	இந்ேதானீசியா,	ஜப்பான்,	ஹாங்காங்,	பிலிப்பீன்ஸ்		ஆகிய
நா களில்	ஆசிரியர்கள்	சிலர்,	`ப ப்பில்	மனம்	ேபாகாவிட்டால்	என்ன!	இந்த
	ஏைழச்சி வர்களிடம்	கைலத்திறன்	இ க்கிற ,’	என் 	உணர்ந் ,
அத்திறைமைய	ெவளிக்ெகாணர்கிறார்கள்.
தலில்	சிறி 	உணைவப்	பைடத் 		வரவைழப்பார்கள்.	அ தாேன	அ ப்பைடத்

ேதைவ!	கைலையக்	கற்க	ஆரம்பித்த	சில	மாதங்களிேலேய,	`நம்மா ம்
உ ப்ப யாக	எைதேயா	ெசய்ய	 கிற !’	என் 	ஆச்சரியத் டன்	உணர்வார்கள்
சி வர்கள்.	அப்ேபா 	ஏற்ப ம்	மகிழ்ச்சியில்	அவர்கள 	தன்னம்பிக்ைக
வளர்கிற .

இத்தைகய	மாணவர்களிடம்	 தலான	கவனம்	அவசியம்.	கண் ப்பாக
இ ந்தாேல	ேபா ம்.	கட்ெடா ங் 	வ ம்	–	ெமல்ல	ெமல்ல.

இப்ப ப்பட்டவர்கள்	ேதால்வியால்	 வளமாட்டார்கள்.	அவர்கள்	படாத	 யரமா?		
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ேமற் றிப்பிட்ட	நா களி ள்ள	இளம்	கைலஞர்கள்	ஒன் 	ேசர்ந் ,	ஒவ்ெவா
ஆண் ம்	ெவவ்ேவ 	ஆசிய	நாட் ல்	கைல	வி ந்திைனப்	பைடக்கிறார்கள்.

அண்ைமயில்	ேகாலாலம் ரில்	நடந்த	நிகழ்ச்சியில்,	உள்நாட் 	பரதநாட் யக்
கைலஞர்க டன்	சிங்கப் ைரச்	ேசர்ந்தவர்கள்	இைணந் 	ஆ னார்கள்,
ேமற்கத்திய	பாணியில்!	ஒேர	இைச.	இ 	பாணிகள்!	சைமயலில்	ெவவ்ேவ 	 ைவ
கலந்தி ப்ப ேபால்தான்.	பார்ைவயாளர்களின்	ஒ மித்த	பாராட்ைடப்	ெபற்ற
அந்த	ஆட்டம்.
ேபாதைனயாளர்கள்	ஒேர	வாரத்தில்	நாள்	 வ ம்	உைழத் க்	கற்பித் விட் ,
ஒ ங்கிவிட்டார்கள்.
சி வர்க க்காக	சி வர்கேள	இைணந் 	பைடக் ம்	இம்மாதிரியான
நிகழ்ச்சியில்	கிைடக் ம்	சன்மானத்ைத	ஏதாவ 	ஒ 	நாட் ல்	தம்ைமவிட
ஏழ்ைமயில்	உழ ம்	சி வர்க க் க்	ெகா த் 	நிைற 	காண்கிறார்கள்	இள
வயதினர்.

`இவர்கைளெயல்லாம்	 ன் க் க்	ெகாண் வரேவ	 யா !’	என் 	பல
ஆசிரிையகள்	தன்ைன	ஒத்தவர்கைளப்	பாதியிேலேய	ைகவிட்டதாகக்	கசப் டன்

கிறாள்	ஆனந்தி.	ஒேர	ஒ 	ஆசிரிைய	மனந்தளராமல்	ேபாதிக்க,	பதிேன
ஆண் கள்	பரதநாட் யம்	பயின் 	சிறந்தி க்கிறாள்.



தன்னிடம்	இயற்ைகயாக	அைமந்த	கைலத்திறைன	இன் ம்	வளர்த் க்ெகாள்ள
ேவண் ம்	என்ற	உந் தல்	ஏற்பட,	பன்னிரண் 	வயதிலி ந் 	நான் 	மணி	ேநரம்
இைடவிடா 	பயிற்சி	ெசய்தி க்கிறாள்.	விடா யற்சியால்	கைல	மட் மின்றி,	பிற
ைறகளி ம்	பிரகாசிக்கிறாள்.	அவ ைடய	நாட் யத்	திறைமயால்	கல் ரியில்

உபகாரச்	சம்பளம்	கிைடத்தி க்கிற .

ஆேராக்கியத்தின்	அவசியத்ைத ம்	 ரிந் 	ைவத்தி க்கிறார்கள்	இவர்கைளப்
ேபான்றவர்கள்.	வசதி	இ ந் ம்,	`காணாதைதக்	கண்ட ேபால்’	அள க் மீறி
சாப்பி வதில்ைல.	உடல்	ஒத் ைழத்தால்தாேன	ஆட	 ம்,	பார்ப்பவர்க ம்
ரசிப்பார்கள்?
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ஆனந்திைய	ஒத்தவர்கள்	தாம்	எப்ப 	 ன் க் 	வந்ேதாம்	என்பைத
மறக்கவில்ைல.	கல்வி ம்,	உத்திேயாக ம்	ஒ றமி க்க,	தம்ைமப்ேபான்ற	ஏைழக்
ழந்ைதகைள	ேத ப்ேபாய்,	தாம்	கற்றைதக்	கற்றவிதத்திேலேய,	இலவசமாக,

ெபா ைம டன்,	அவர்க க் ப்	ேபாதிக்கிறார்கள்.
`எல்லா ம்	திட் னா,	பாவம்,	அ ங்க	எங்ேக	ேபா ம்?’	என்கிறாள்	ஆனந்தி.

ேவ 	சிலர்,	 திேயார்	இல்லத்திற் ச்	ெசன் 	தம்	வாத்திய	இைசைய	வழங்கி,
அவர்கைள	மகிழ்விக்கிறார்கள்.
இவர்கள்	யா க் ம்	தாம்	நீண்ட	காலம்	சிரத்ைதயாகக்	கற்ற	வித்ைதயால்
ெபா ளீட்ட	ேவண் ம்	என்ற	எண்ணம்	எ வதில்ைல.
நம்மா ம்	பிற க் 	உதவ	 கிற ,	நாம்	ெசய் ம்	காரியத்தால்	பிறர்
வாழ்க்ைகயில்	சிறி 	மகிழ்ச்சி	 யி க்கிற 	என்ற	நிதரிசனேம	ெசய் ம்
நற்காரியத்தில்	அவர்கைளத்	ெதாடர்ந் 	ஈ பட	ைவக்கிற .

ஒ 	ஆனந்தி	தன்ைனப்ேபான்ற	பத் 	ஆனந்திகைள	உ வாக் வாள்.
	

	

	



4.	��������	�����?
	

ஒ 	மாைலப்ெபா தில்	ெத வில்	ேபாக் வரத் 	ெநரிசல்.	காரில்	பயணித்தா ம்,
எல்ேலா ைடய	 கத்தி ம்	ேசார் .	பி க்காத	உத்திேயாகமா,	இல்ைல,
`வாழ்க்ைகயில்	உல்லாசேம	இல்லாமல்	ேபாய்விட்டேத!’	என்ற	விரக்தியா	என் 	என்
ேயாசைன	ேபாயிற் .

ப்ப 	வயதிற் ேம ம்	கலகலப்பாக	ஒ வர்	இ ந்தால்,	பார்ப்பவர்கள்
`சி பிள்ைளத்தனம்!’	என் 	 கத்ைதச்	 ளிப்பார்கேளா	என் 	பயந்ேத	பல ம்
கடைம,	ெபா ப் 	என் 	வாழ்க்ைகையக்	கழித் க்ெகாண் ,	எப்ேபா ம்	ஏேதா
பாரம்	வந் 	தைலயில்	இறங்கினாற்ேபால்	காணப்ப வார்கள்.		
ெபற்ேறாரின்	எதிர்பார்ப்பால்	சிலர்	–	அேனகமாக,	 ம்பத்தில்	 த்த	 ழந்ைதகள்
–	கடைம	உணர்ச்சி	மிக்கவர்களாக	இ ப்பார்கள்.		
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“நீதான்	 த்தவள்.	நீ	ஒ த்தி	ப த் 	 ன் க் 	வந் விட்டால்	ேபா மா?	உன்
தங்ைககள்	உன்ைனவிட	 த்திசாலிகள்!”	என்ற	தாயின்	வார்த்ைதகைள	ஏற்றாள்
ெரஜினா.	அதனால்	ஏற்பட்ட	வ த்தத்ைத	ெந ங்கிய	ேதாழிகளிடம்	மட் ம்
பகிர்ந் ெகாண்டாள்.
இ 	தங்ைகக ம்	ம த் வர்களாக,	ெரஜினாேவா,	பள்ளிப்ப ப் டன்
நி த்திக்ெகாள்ள	ேநரிட்ட .

பல	வ டங்கள்	ஆன	பின்ன ம்,	தன்	மகிழ்ச்சிக்காக	ஏதாவ 	ெசய் ெகாண்டால்
ற்ற	உணர்ேவ	மி ந்த .	ெவளியில்	எங்காவ 	ேபாகேவண் மானால்,

அவ க் ச்	சில	நாட்களாவ 	 ன்ெனச்சரிக்ைக	ெகா க்கேவண் ம்.	எ
ெசய் ம்	 ன்ன ம்,	`விைள 	எப்ப 	இ க் ேமா!’	என் 	சிந்தைன	ேபானதன்
விைள .
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�����������?
ேகாலாலம் ரிலி ந் 	நாற்பத் 	ஐந் 	நிமிடங்களில்	அைடந் விடக் ய
ெகந்திங்	மைல	(GENTING	HIGHLANDS)	`பார்க்க	ேவண் ய	இடம்!’	என்
ெவளிநாட் ப்	பயணிகள்	 கிறார்கள்.	இங் 	வித	விதமான	ேகளிக்ைககள்.
(காசிேனா	என்ற	 தா ம்	இடத்ைதக்	 றிக்கவில்ைல).
ராட் னத்தில்	இ ந்த	 திைரேமல்	சவாரி	ெசய்ய,	அ 	பக்கவாட் ல்



ெதாண் 	பாைகயில்	(degree)	பறந் ,	தி ெரன	கீேழ	சரிவ ேபால்
இ க் ம்.	ெதரியாத்தனமாக	நான்	ஒ 	 ைற	அதன்ேமல்	ஏற,	ஒவ்ெவா
ற்றி ம்	ேமேல	இ ந் 	கீேழ	இறங் ம்ேபாெதல்லாம்	கண்ைண	இ க
க்ெகாண்ேடன்.	 வியின்	ஈர்ப் 	இல்லா 	இ தயம்	ெதாண்ைடக் ள்ேளேய

ேபாவ ேபான்ற	உணர்ச்சி	அவ்வள 	பயங்கரமாக	இ ந்த .

ஆனால்,	சில க் 	அந்த	அ பவம்	ேவண் யி க்கிற .

டைவ	அணிந்த	ஓர்	இந்திய	மா 	ஒவ்ெவா 	 ற்றி ம்	தைலையப்	பின்னால்
சாய்த் ,	வாையப்	பிளந் 	சிரித்தைதப்	பார்த் 	அதிசயமாக	இ ந்த .	ஐம்ப
வய 	இ க்கலாம்.	`இந்த	வயதில்	என்ன	சிரிப் ம்,	விைளயாட் ம்!’	என் 	பிறர்
கண்டனம்	ெசய்வார்கேள	என் 	பயந் ,	அடக்கமாக	இ ந்தி க்க	ேவண் ய
நிைலேயா!		
`உல்லாசம்	எங்ேக?’	என் 	ேத பவர்கள்—	 றிப்பாக	இைளய	வயதினர்	–	தகாத
காரியங்களில்,	ஆபத்தான	விைளயாட் களில்,	ஈ ப கின்றனர்.	அவர்கைளப்
ெபா த்தவைரயில்,	தாம்	ஓட் ம்	வாகனங்கைளத்	தைல	ெதறிக்க	ஓட் னால்தான்
மகிழ்ச்சி	பிறக் ம்.	இதனால்	பிற க் ம்	ஆபத் 	விைள ம்	என்ற	 ன்ேயாசைன
அவர்க க் 	ஏன்	எ வதில்ைல?	`நாம்	மகிழ்ந்தால்	ேபா ம்,	பிறர்	எப்ப ப்
ேபானால்	நமக்ெகன்ன!’	என்ற	அசிரத்ைத.
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`எனக் 	இந்த	வாழ்க்ைகேய	பி க்கவில்ைல.	நிைனத்தாேல	 ரிப் 	அைட ம்ப
எ ம்	கிைடயா !’	என் 	அரற் பவர்களிடம்	ஒ 	ெபா வான	 ணத்ைதப்
பார்க்கலாம்.	அத்தைகயவர்கள்	எதிலாவ 	ேதால்வி	அைடந்தால்	அைதேய
நிைனத் 	ம கிக்ெகாண் ப்பார்கள்.
�������	���?
`யா ேம	என்ைன	உற்சாகப்ப த்ததால்!’	என் தான்	பல ம்	 ைற வார்கள்.
தன்னிடம்தான்	ஏேதா	 ைற	இ க்கிற 	என் 	எவ ம்	ஒப் க்ெகாள்வதில்ைல.

நாம்	ெசய்வதற்ெகல்லாம்	பிறர 	உதவிைய	எதிர்பார்த் க்ெகாண் ந்தால்,
அவர்கள்	ேவண் மானால்	ெப ைமயாக	உணரலாம்.	ஆனால்	 ய யற்சிக்
மாற் 	கிைடயா .	உங்கள்	 ன்ேனற்றத்தில்	உங்கைளவிட	ேவ 	யா க் 	அதிக
அக்கைற?
பிைழக்கத்	ெதரிந்த	சிலேர	காலத்திற்ேகற்ப	தம்ைம	மாற்றிக்ெகாண் ,	மகிழ்ச்சி
ன்றா 	வாழ்கிறார்கள்.

������	������
`விைலவாசி	ஏறிவிட்ட ,	எவ ம்	நான்	விற் ம்	ெபா ைள	வாங் வதில்ைல!’



என் 	பல	வியாபாரிக ம்	 ன வார்கள்.	ெபா ளாதாரம்	அப்ப ேய	இ க் மா?
ஆன்மிகப்	 த்தகங்கள்	விற் ம்	ஒ வர்	தன்	கைடைய	வீ ேயா	விற் ம்	கைடயாக
மாற்றினார்.	நல்ல	லாபம்	வந்த .	கள்ள	விசி 	விற்பைன	ெசய் 	ஒ 	 ைற
மாட் க்ெகாண்டவர்,	அைதேய	பலசரக் க்	கைடயாக	மாற்றினார்.	மனிதர்கள்
உயிர்	வாழ	சாப்பாட் ச்	சாமான்கள்	வாங்கித்தாேன	ஆகேவண் ம்!
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சரியான	திைசயில்	பயணிக் ம்	ஒேர	ஒ வன்	`இ தான்	நியாயம்!’	என்
எல்லாவித	அநீதிைய ம்	ஆத்திரத் டன்	எதிர்ப்பான்.	இவ்வா 	ஆத்திரத்ைத
மட் ேம	ெவளிக்காட் பவன்	சீக்கிரேம	தன்	மதிப்ைப	இழந் வி வான்.	த ந்த
சமயத்தில்	ஆத்திரத்ைத	ெவளிக்காட் வ 	மட் ேம	பலைன	அளிக் ம்.
(உதாரணம்:	ஒ 	படத்தில்	கதாநாயகன்	ஆரம்பத்திலி ந் 	ஆத்திரத் டன்
பலேப டன்	சண்ைட	ேபாட் க்ெகாண்ேட	இ ந்தார்.	இ திக்காட்சியில்	உத்ேவகம்
சற் 	அதிகம்.	பார்ப்பவர்க க் 	அ ப் தான்	மிஞ்சிய ).
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ண்கைல	பயி ம்	தம்	 ழந்ைதகைள	`ஓயாமல்	பயிற்சி	ெசய்!’	என் 	விரட் ம்

தாேயா,	அல்ல 	அ த்தா ம்,	திட் னா ம்தான்	திறைம	அதிவிைரவில்	வள ம்
என்ெறண்ணி	அதன்ப 	நடக் ம்	ஆசிரிையேயா	இதற் 	எதிரான	விைளைவ
உண் ப த்தி	வி கிறார்கள்.	இதனால்	இைச,	நடனப்	ேபாட் களில்
கலந் ெகாள் ம்	சி வர்க க் ள்	ேபாட் 	மனப்பான்ைம	மி ந் ,	தான்
ெவல்லேவண் ம்	என்ற	ெவறி	வந் வி கிற .	அல்ல ,	அக்கைலேய	பி க்காமல்
ேபாய்வி கிற .
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ழந்ைதக க்கான	வண்ணம்	தீட் ம்	ேபாட் 	நடந் ெகாண் ந்தேபாேத

ேமைடயில்	ஒ 	நடன	நிகழ்ச்சிைய ம்	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தார்கள்.	ஒ 	சி மியின்
கவனம்	நடனத்தில்	ேபாக,	பக்கத்திேலேய	உட்கார்ந்தி ந்த	தாய்	 ைறத்தப
அவள்	தைலையத்	தி ப்பி,		ஒ 	விரலால்	அவள்	ெசய்யேவண் ய	காரியத்ைத
நிைன ப த்தினாள்.

இன்ெனா 	தாய்,	“இங்ேக	கலர்	தீட் .	அங்ேக,”	என் 	 ட் யப
அறி த்திக்ெகாண்ேட	இ ந்தாள்.
இந்த	இ 	 ழந்ைதக க் ம்	சித்திரம்	வைரதலினால்	கிைடக் ம்	மகிழ்ச்சி,
தந்திர	உணர் ,	அைமதி	எ ேம	கிைடக்கப்ேபாவதில்ைல.	அவர்க ைடய

திறைமேய	பாரமாகேவ	ஆகிவி ம்	அபாய ம்	உண் .
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ேமைடயில்	உைரயாற் ம்ேபா ,	தன்	 ைறயில்	இ க் ம்	ஒ வைர	அவர்
எதிரிேலேய	 ற் வ 	ேப கிறவ க் 	ேவண் மானால்	உவைக	அளிக்கலாம்.
சிரிப்பாக	இ க் ம்	என் 	நிைனத் 	வாய்க் வந்தப 	ேப கிறார்.	ஆனால்
அைதச்	ெசவிம க்க	ேநர்ந்தவர்க க் 	தர்மசங்கடமாக	இ க் ேம!	இதனால்
அவர்	உயர்ந் விட்டார்	என் 	எவ ம்	நிைனப்பதில்ைல.
பிறைரக்	ேகலி	ெசய் 	நைகப்ப 	ேவ க்ைகயா?	தமிழ்	திைரப்படங்களில்,
`இ தான்	நைகச் ைவ’	என் 	வலியப்	 த்திவி கிறார்கேள!	பாதிக்கப்பட்டவர்
மகிழ்வாரா?

������	���������,	���������	�������������
பலர் ன்	பா வேதா,	நாட் யம்	ஆ வேதா	பிற க் 	உவைக	த வதாக	இ க்க
ேவண் ம்.	ஆனால்	பிறர 	மகிழ்ச்சி	மட் ேம	 றிக்ேகாளாக	இ ப்பவர்கள
பைடப் 	அக்கைலைய	நன் 	உணர்ந்த	ரசிகர்க க் த்	தி ப்தி	அளிப்பதில்ைல.
���������	������!
தி மணங்களில்,	வய 	வித்தியாசமில்லாமல்,	பல	ெபண்கள்	ஒன் ேசர்ந் 	 ம்மி
அ ப்பார்கள்.	பார்த்தி க்கிறீர்கள்,	அல்லவா?	ஒவ்ெவா வ ம்	ெவவ்ேவ மாதிரி
ஆ வார்கள்.	அ 	ேவ 	விஷயம்.	ஆனா ம்,	அவர்கள்	சிரித்தப 	வலம்	வ வ
பார்ப்பவர்களின்	மனதி ம்	ெநகிழ்ச்சிைய	ஏற்ப த்திவி ம்.	ஏெனனில்,	அங்
ேபாட் 	கிைடயா .	மகிழ்ச்சியான	ைவபவத்தில்	எல்லா ம்	அகமகிழ்ந் 	ஒேர
ெசயலில்	ஈ ப கிறார்கள்.	அதனால்தான்	தம்	மகிழ்ச்சிையப்	பிற க் ம்
அவர்களால்	பகிர்ந் 	அளிக்க	 கிற .

எந்த	ஒ வ ம்	உற்சாகமாக,	அர்ப்பணிப் டன்		ெசய் ம்	காரியங்களால்தான்	பிறர
மனைத ம்	ஈர்க்க	இய ம்.	ெசய்பவ க் ம்	நிைனக் ம்ேபாேத	மகிழ்ச்சி
உண்டா ம்.		
	



5.	������	���������	–	���
���������

	

`ராத்திரி	ேவைளயில்	கண்ணா யில்	பார்த் க்ெகாள்ளாேத.	அ த்த	ஜன்மத்தில்
ேமாசமான	பிறவி	வாய்க் ம்!’

`ெசவ்வாய்,	ெவள்ளி,	அமாவாைச	ஆகிய	நாட்களில்	சவரம்	ெசய் ெகாள்வ ம்,
நகம்	ெவட் க்ெகாள்வ ம்	ஆகா !’

ந த்தர	வயதான	சாம் 	இப்ப ெயல்லாம்	ஓயா 	தம்	 ழந்ைதகைள
விரட் க்ெகாண் ப்பார்.	அவர்	 றிய 	அறி ைரயா,	அச்ச த்தலா?	
தந்ைதையத்	தட் க்ேகட்டால்	மரியாைதயாக	இ க்காேத!	அதனால்	அவ க் க்
கீழ்ப்ப ந்தனர்	அவர்	ெபற்ற	மக்கள்.	இந்த	சர்வாதிகாரத்தில்	வளர்ந்த	(வைளந்த?)
ழந்ைதகள்	 திதாக	எந்த	காரியம்	ெசய்வதற் 	 ன்ன ம்,	`இப்ப ச்	ெசய்தால்

ஏதாவ 	ெக தல்	வந் வி ேமா?’	என் 	தமக் த்	தாேம	தைட
விதித் க்ெகாள்ள	ஆரம்பித்தனர்.		

த்திசாலிகள்	அவர்கள்	நன்றாகச்	ெசய்யக் ய	காரியத்தில் ட	சிறி
சந்ேதகத் டன்	ஈ ப வர்.	அதற் 	எதிர்மாறாக,	`நாம்	ெசால்வ ம்	ெசய்வ ம்
சரிதானா,	தவறாக ம்	இ க்கலாேம!’	என் 	நிைனத் ப்பார்க்க ம்	வி ம்பா ,
ெவறி	பி த்தவர்கள்ேபால்	நடப்பர்	சாம் ைவப்	ேபான்றவர்கள்.		
����	���	��������?
எந்த	நாட் னர்	ஆனா ம்,	ஒ 	 ழ்நிைலயிலி ந் 	 ற்றி ம்	மா பட்ட	ஒன் க்
(அதாவ ,	கிராமம்	அல்ல 	சிற் ர்களிலி ந் 	ெபரிய	நகர்ப் றத்திற் )

ெபயர்ந்தால்,	தம்	பழக்கவழக்கங்கைள ம்,	நம்பிக்ைககைள ம்	பிறர்	ஏற்க
ம ப்பார்கேளா	என்ற	அச்சம்	எ கிறதாம்	சாம் ைவப்	ேபான்றவர்க க் .
(உளவியலில்	ப த்த ).		

`நான்	ெசால்வ ம்	ெசய்வ ம்தான்	சரி!’	என்ற	பி வாதம்	மி ம்	அவர்க க் .
திதாக	எைத ம்	ஏற்க	ம ப்பார்கள்.	 ட	இ ப்பவர்க ம்	தம்ைமப்ேபால்தான்
நடக்கேவண் ம்	என் 	கட்டாயப்ப த் வார்கள்.
���:	������������	����
எங்கள்	 ம்ப	நண்பர்	ேவல் கன்	சமீப	காலமாக	தன்	தங்ைகக் 	மனநிைல
சரியில்ைல	என் ம்,	சிகிச்ைசக் 	அைழத் ப்ேபாவதாக ம்		என்னிடம்
ெதரிவித்தார்.



“உங்களிடம்	உண்ைமையச்	ெசால்லிடேறன்,”	என் 	ேம ம்	 றினார்:	“என்	தந்ைத
ரப்பர்	ேதாட்டப் றத்தில்	வளர்ந்தவர்.	அங்ேகேய	காலத்ைதக்	கழித் விட் ,
ேகாலாலம் க் 	வந்தவர்.	இங் ம்,	`வீட் க் ள்	 ைழ ன்	கால்கைள
வாசலிேலேய	க விவிட் க்ெகாள்!’	என் 	அதிகாரம்	ெசய்தால்	எப்ப !”	

இ 	ஒ 	சிறிய	காரணம்தான்.	இைதப்ேபால்	பல ம்	இ க் ம்.

காலத்திற் ம்	இடத்திற் ம்	ஒவ்வா ,	`இப்ப 	நட,	அப்ப ச்	ெசய்!’	என் 	 த்தவர்
ஒ வர்	ஓயாமல்	விரட் க்ெகாண்ேட	இ ந்தால்,	எல்லா	பாைத ம்
தைடப்பட் ப்ேபாகின்றனேவ!	 ய	சிந்தைனக்ேக	இடம்	ெகா க்காத	நிைலயில்,
த்தி	த மாறாமல்	என்ன	ஆ ம்!
���	����
திய	காரியங்கள்	ெசய்வதிலி ந் ,	மரணம்வைர	எ 	எதற்ேகா	பயம்
மனிதர்க க் .		சி வர்க க் 	இறப் 	என்றாேல	ெகாள்ைள	பயம்.	ஆனால்,
வேயாதிகர்கேளா,	பலகீனம்,	பல்வித	ேநாய்கள்,	தனிைம	என் 	அவதிப்ப ம்ேபா ,
மரணத்ைத	வரேவற் ம்	மனநிைலையப்	ெப கிறார்கள்.

(சிலர்,	`எனக் ச்	சாவதற் ப்	பயமில்ைல.	ஆனால்,	பி த்தவர்கள்	எல்லாைர ம்
விட் விட் ப்	ேபாகேவண் ேம	என் தான்	வ த்தம்!’	என் 	ெசால்வைத ம்
ேகட் ள்ேளன்).

���������
தன்ைனப்பற்றி	மட் ேம	சிந்தித் க்ெகாண் க் ம்	ஒ வன்	அச்சம்,	தனிைம,
ஆத்திரம்	ேபான்ற	 ணங்க க் 	அ ைமயாகி	அல்லல்ப கிறான்.

�����	��������������
கடந்த	காலத்ைதேய	நிைனத் க்ெகாண் ,	அதிலி ந் 	ெவளிவரா ,	`இனி
என்ன	நடக் ேமா!’	என் 	எதிர்காலத்ைத	எண்ணி	அஞ் பவர்கள்	பலர்.
தற்காலத்தில்	ஒன் ேம	ெசய்யாமல்	இ ந்தால்,	`நம்மால்	 மா!’	என்ற
அவநம்பிக்ைக ம்,	அச்ச ம்	பிறந் வி ேம!
��������	����������!
அச்சத்ைத	 றிய க்க	ஒேர	வழிதான்	உள்ள :	ைதரியம்!
ைதரியம்	என்றால்	எதற் ம்	அஞ்சாமல்	இ ப்ப 	என்பதில்ைல.	அச்சத்ைத	எப்ப
எதிர்ெகாள்வ 	என் 	 ரிந் 	நடப்ப .

���
“எனக் 	நாட் யம்	கற் க்ெகாள்ள	ஆைச.	சி 	வயதில்	ெகாஞ்சம்	கற்ேறன்.
ஆனால்	இப்ேபா 	 ண்டாக	இ க்கிேறேன!”	என் 	 தலில்	தயங்கினாள்



மேனாகரி.
அக்கைலயின்மீதி ந்த	வி ப்பம்	ெவன்ற .	`பிறர்	சிரிப்பார்கேளா,	என்ன
ெசால்வார்கேளா!’	என்ற	வீண்ேயாசைனையக்	ைகவிட்டாள்.	உடல்	வலிைய
அலட்சியம்	ெசய்தாள்.	சி மியான	மக டன்	தா ம்	கற்றாள்.

ஆ ம்ேபா 	தவ 	ஏற்பட்டால்,	மேனாகரி	 னிக்	 வேதா,	அசட் ச்சிரிப்
சிரிப்பேதா	கிைடயா .	ேமைடயில்	ஆ ம்	அள க் 	சிறப்பாேளா,	என்னேவா!
ஆனால்,	` ணிந் 	ெசய்தி க்கலாேமா!’	என் 	என்றாவ 	வ ந்த	ேவண்டாம்.
ஆ ம்ேபாேத	மகிழ்ச்சி	ெபாங் கிற .	இ வைர	இல்லாத	தன்னம்பிக்ைக ம்,
தந்திர	உணர் ம்		வந் விட்டன	மேனாகரிக் .	இ 	ேபாதாதா!

����������	��������?
அ 	எப்ப ,	சிலேப க் 	மட் ம்	நிமிர்ந் 	நடக்க	 கிற 	என் 	எப்ேபாதாவ
உங்கள்	ேயாசைன	ேபான ண்டா?

அவர்கள்	ேநர்ைமயானவர்கள்.	தாம்	 றியைத	அ க்க 	மாற்றிச்
ெசால்லேவண் ய	அவசியம்	அவர்க க் க்	கிைடயா .	அதனால்,	`இவரிடம்
என்ன	ெசான்ேனாம்?’	என் 	நிைன 	ைவத் க்ெகாண் க்க	ேவண்டாம்.
இதனாேலேய	இவர்க க் ப்	பய மில்ைல,	`தவறாகச்	ெசால்லிவிட்ேடாேமா?’
என்ற	 ற்ற	உணர் ம்	கிைடயா .

�����������������	������
டநம்பிக்ைககைளப்	பரப் கிறவர்கள்,	`கட ள்,	மதம்’	என்

ேபாலிச்சமாதானங்கைள	 ன்ைவத் 	ெவல்கிறார்கள்.

அச்ச த் ம்	 டநம்பிக்ைகக க் 	விஞ்ஞானம்தான்	எதிரி	என் 	 றலாம்.
ஏன்,	எப்ப 	என்ற	ேகள்விக க்ெகல்லாம்	விஞ்ஞானம்	விைட	அளிக்கிற .

இப்ப ப்பட்டவர்கள்	தாம்	ெசால்வேத	சரி	என் 	சாதிப்பார்கள்,	அதில்
அவர்க க்ேக	சந்ேதகம்	இ ந்தா ம்!	தம்ைமப்ேபால்	இல்லாதவர்கைளப்
ெபா க்கமாட்டார்கள்.	சிலர்	–	ஹிட்லைரப்ேபால	-	வன் ைறயில்	இறங் கிறார்கள்.
இன் ம்	உலெகங் ம்	காணப்ப கிறார்கள்.
இந்த	ெவறித்தனம்	மனிதத்தன்ைமக் 	அப்பாற்பட்ட .	ஆயி ம்,	தீயைவதாேம
எளிதாகப்	பர கின்றன!

���
ஸால்மா	என்ற	பதின்ம	வய ப்	ெபண்	காதில்	இ 	 ைளகைளக்
த்திக்ெகாண் ,	அைவகளில்	சிறிய	ேதா கைள	அணிந் 	பள்ளிக் டத்திற்

வந்தாள்.



`இ 	நம்	மதத்திற் 	எதிரான ,’	என் 	கட்ெடா ங் 	ஆசிரிைய	மிரட் னாள்.
மாணவி	 தலில்,	`அம்மா	அப்ப ச்	ெசால்லவில்ைலேய!’	என் 	சமாளித்தா ம்,
பல ம்	ேசர்ந் 	மிரட் யேபா ,	தாள யா 	கதறினாள்.

மதம்	கட ைள	அைடய	வழிகாட் கிற 	என்றால்,	இந்தச்	சிறிய	விஷயத்தில்
எல்லாம்	கட ள்	தைலயி வாரா?
மதம்	என்பதின்	 றிக்ேகாேள	ஒ வைன	நல்ல	வழியில்	ெச த் வ தாேன?

காதில்	இ க் ம்	 ைளக் ம்,	நற் ணத்திற் ம்	என்ன	சம்பந்தம்?

“சில	மத மார்கள்	பிரம்மச்சரியத்ைதக்	கைடப்பி ப்ப 	நல்ல	ெசய்தி.	 ட
நம்பிக்ைககைளப்	பரப்ப	அ த்த	தைல ைற	எ வதில்ைலேய!”	என்
ேவ க்ைகயாகக்	 றிப்பிட் க்கிறார்	அெமரிக்கரான	கார்ல்	ேஸகன்	(CARL
SAGAN).	1996-ல்	மைறந்த	இவர்	ஒ 	வானியல்	நி ணர்.	பாமர க் ம்	 ரி ம்ப
விஞ்ஞானத்ைதப்	பரப்பியவர்.
“பயத்ைத	எதிர்ெகாள் ம்ேபா 	ஞானம்	பிறக்கிற !”	என்கிறார்	தத் வ	ஞானி.
கட ைள	நம் வேத	 டநம்பிக்ைக	என்றில்ைல.	கட ள்	ெபயரால்,	தமக் த்
ேதான்றியப ெயல்லாம்,	தமக் ச்	சாதகமாக	ஏேதேதா	நம்பிக்ைககைளப்	பரப்பி,
பக்தர்கைள	பயப்படைவப்ப தான்	ஒப் க்ெகாள்ளக் ய 	இல்ைல.		
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“நான்	எ 	ஒன் 	ெசய் ம்ேபா ம்	கட ைள	நிைனத் த்தான்	ஆரம்பிப்ேபன்.
நல்லப யாக	 ந்த ம்,	கட க் 	நன்றி	ெசால்ேவன்”.	(சைமக் ம்ேபா
அம்மன்	பாடல்	ஒன்ைற	நிைனத்தப 	இ ந்தாேல	 சி	 கிற 	என்பைதத்
தற்ெசயலாகக்	கண் பி த்ேதன்).	

நான்	இப்ப ச்	ெசால்லக்	ேகட்ட	என்	ேபரன்,	“ெசய்வைதெயல்லாம்	நாம்
ெசய் விட் ,	`கட ளால்தான்!’	என	ேவண் மா?”	என் 	சந்ேதகம்	ேகட்டான்.
அப்ேபா 	அவ க் ப்	பதின் ன் 	வய .		

“சில	சமயம்,	ஒ 	ேபாட் க் ப்	ேபா ன்னர்	எதிர்பாரா 	உடல்நிைல	ெகட் ,
ேபாட் யில்	கலந் ெகாள்ளேவ	 யாமல்	ேபாய்வி கிறேத!	அ 	யார்	ெசயல்?”		
அவன்	ேயாசிக்க	ஆரம்பித்தான்.

“கட ள்	நம் டேனேய	இ ந்தால்,	நம்ைம	யார்,	என்ன	ெசய் விட	 ம்!”	என்
நம்பிக்ைக டன்	இ ந்தால்,	பயேம	எழா 	என் 	எங்ேகா	ப த்ேதன்.

நீங்க ம்தான்	பரீட்ைச	ெசய் 	பா ங்கேளன்!		

	



6.	����������	������������
	

“ ைனவர்	பட்டப்ப ப்பின்	ஆராய்ச்சிக் 	உங்கள்	கைதகைள
எ த் க்ெகாள்ளலாம்	என்றி க்கிேறன்.	நீங்கள்	வழிகாட்ட	 மா?”
ெதாைலேபசியில்	வந்த	ேகள்வி	அந்த	எ த்தாளைரத்	திைகக்க	ைவத்த .

கைலவைர	ப த் ம்	 யகால்களில்	நிற் ம்	ைதரியம்	இல்லா ,	தனக்
வழிகாட்ட	மற்ெறா வரின்	உதவிைய	எதிர்பார்ப்பவைர	எண்ணிப்	பரிதாபம்தான்
மி ந்த .	பதிைனந் 	வ டங்கள்	கல்வி	பயின்ற	ஒ வரால்	தனக் ள் ம்
திறைம	இ க்கிற 	என்பைத	ஏன்	உணர	 யவில்ைல?
தன்னால்	ெசய்ய	 ந்த	காரியத்திற் ம்	பிறைர	நா பவர்	சி 	வயதில்
ெபற்ேறாரின்	அன் க்ேகா	அல்ல 	அதிகாரத்திற்ேகா	பணிந் ேபானவர்களாக
இ ப்பார்கள்.	ஆசிரியர்க க் ம்	இதில்	பங் ண் .

ஏ 	வய க் 	ேமற்பட்ட	 ழந்ைதக க் 	அவர்க க் ரிய	 தந்தரத்ைதக்
ெகா க்க	ேவண் ம்.

`இந்தக்	காரியத்ைத	இப்ப ச்	ெசய்!’	என் 	அதிகாரம்	ெசய்தால்,	அவர்கள்
பணியலாம்.	ஆனால்	தன்னம்பிக்ைகேயா,	மரியாைதேயா	எழா .	மாறாக,
அன் டன்	வழிகாட் யைத	என் ம்	மறக்கமாட்டார்கள்.
உதாரணமாக,	`நான்	இப்ப ச்	ெசய்ேவன்.	உனக் 	எப்ப ச்	ெசௗகரியேமா	அப்ப ச்
ெசய்!’	என் ,	 ைவ	ஒ 	சி வனிடேம	வி ங்கள்.	சில	 ைற	தவ கள்
நிகழக் ம்.	ஆனால்,	தன்	ஆற்ற க் த்	தக்கப 	உங்கள்	 ைறையப்
பின்பற் வான்.

அதி ப்திேய	வழிகாட்டைல	நா கிற .

`எனக் 	யாராவ 	வழிகாட்ட	மாட்டார்களா!’	என்ற	பரிதவிப் 	தக்க
வழிகாட்ட க் 	 தல்ப .	ஒ 	 றிப்பிட்ட	வழியில்	ெசல்ல	ெபா ைம	அவசியம்.
சிலவற்ைறத்	தியாகம்	ெசய்ய ம்	தயாராக	இ க்கேவண் ம்.
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ப்ப 	வயதிேலேய	கணவைர	இழந்தவள்	தனம்.	அண்ைமயில்	என்னிடம்	தம்

மகள்கைளப்பற்றி	 ைறயிட்டாள்:	“எப்ேபா	பார்த்தா ம்	கணினி,	இல்ைல,
ைகத்ெதாைலேபசிதான்,	 ச்சர்,	“என் 	ஆரம்பித்தாள்.		“எல்லா	வீட் 	ேவைல ம்
நான்தான்	ெசய்யேறன்.		அ ங்க	அைறையக் ட	ஒ ங்கா	ெவச் க்கறதில்ேல!”

படபடப் டன்	இைதேய	தி ம்பத்	தி ம்பக்	 றினாள்.



சற் 	ேயாசித் விட் ,	“மரியாைத	இல்லாம	ேபசறாங்களா?“	என் 	விசாரித்ேதன்.

“ேசச்ேச!”	என்ற	ம த்தாள்.	“ஆனா,	அப்பா	இல்லாத	 ழந்ைதகைளச்	சரியா
வளர்க்கேலன் 	என்ைனத்தாேன	ெசால்வாங்க!”	 ரல்	த த த்த .

தந்ைத	இல்லாத	 ம்பங்களில்	அேனக	தாய்மார்களின்	 றல்	இ .

ம்பத்தில்	கணவன்,	மைனவி	இ வ ம்	ஒன்றிச்	ெசயல்ப ம்ேபா ,
ழந்ைதகள்	சம்பந்தப்பட்ட	பிரச்ைனகைள	ஒ வர்க்ெகா வர்

பகிர்ந் ெகாள்வார்கள்.	ஆ தலாக	இ க் ம்.	அப்ப 	ஒ 	 ைண	இல்லாததால்,
சி 	பிரச்ைன ட	ேயாசிக்க,	ேயாசிக்க	 தாகாரமாகிவி கிற 	சில
அபைலப்ெபண்க க் .

சியாமளா	அவர்க ள்	ஒ த்தி.	“நான்	தின ம்	 ங்கப்ேபா ன்	என்
மகைனப்பார்த் க்	கத் ேவன்!	அதனால்	மா யிலி க் ம்	வீ தான்	ெசௗகரியம்!”
என் 	என்னிடம்	ெதரிவித்தாள்.

“சீச்சீ!	பாவம்!”	என் 	அவ ைடய	பதின் ன் 	வய 	மக க் ப்	பரிந்ேதன்.

ஆதரவாகப்	ேபச	தந்ைத மில்ைல,	ஒேர	 ைணயான	தா ம்	வைசையேய	தன்
ெமாழியாகக்	ெகாண்டதாேலா,	என்னேவா,	அவ ைடய	 ைள	வளர்ச்சி	சற்
ன்றியி ந்த .

“எனக் 	மட் ம்	வ கால்	ேவண்டாமா?”	என்றாள்	சியாமளா,	ஆத்திரம்	 ைறயா .

அந்தச்	சம்பவம்	நிைனவில்	எழ,	தனத்திடம்,	“எல்லாரிட ம்	இப்ப 	உங்கள்
ழந்ைதகைளப்பற்றிப்	 கார்	ெசய் ெகாண் க்காதீர்கள்!”	என் 	கண் த்ேதன்.

“இல்ேல,	ஒங்ககிட்ட	மட் ம்தான்	ெசால்ேறன்.	நீங்க	ஒ த்தர்	ெசான்னாத்தான்
ேகக்கறாங்க!”
`அம்மா	எப்ப ம்	கத்தறாங்க!’	என் 	 த்த	மகள்	தன்	 ழப்பத்ைத	நம்பகமான
சில டன்		பகிர்ந் ெகாண் க்கிறாள்.

ெபண்க க் த்	தி மணமானால்	எவ்வளேவா	பிரச்ைனகள்!		 திய	 ழ்நிைல,
திய	மனிதர்கள்!	அப்ேபா 	மனம்	கலங் ம்ேபா ,	தாய்வீட் ல்	கழித்த
இனிைமயான	த ணங்கள்தாம்	ஆ தலளிக் ம்.		இந்த	உலக	நடப்ைப
எ த் ச்ெசான்ேனன்.		

“நீங்க	நச் 	நச் ன் 	பி ங்கினா ம்,	அவங்க	மாறப்ேபாறதில்ேல.
ஒங்க க் த்தான்	B.P	அதிகமா ம்”.
தனத்தின்	 கத்தில்	சி 	சிரிப் .	“அேததான்!”	என்றாள்.

தற்காலத்தில்	எல்லா	இளவயதின ம்		கணினித் ைறயில்	ஆர்வ ம்,	திறைம ம்
ெகாண் ப்பதன்	அவசியத்ைத	விளக்கிவிட் ,	“அவங்ககிட்ட	ேபசேறன்,”	என்



சமாதானப்ப த்திேனன்.

	ெபண்கள்	இ வ ம்	பட்டதாரிகள்.		மிக ம்	ெபா ப்பானவர்கள்.	பிற க் 	உதவ
ஓ 	வ வார்கள்.	 ைறந்த	காலத்திேலேய	உத்திேயாகத்தி ம்	நல்ல	ெபயர்.
ேமலதிகாரிகளா ம்	தன்ைம	பைடத்தவர்கள்.	இைளயவள்	தன்	வ மானத்தில்
ெப ம்ப திைய	ெத வில்	ேபா ம்	நாய்,	 ைனகளின்	ைவத்தியச்ெசல க் ச்
ெசலவி கிறாள்.

அப்ெபண்கள்	தாமாகேவ	 ைனந் 	ெசய் ம்	காரியங்கேள	அவர்கைள	ஒ 	நாள்
சிறந்த	மனிதர்களாக	காட் ம்.
இெதல்லாம்	ெபரிதாகத்	ெதரியவில்ைல	தனத்திற் .	தன்	வளர்ப் ைறயில்
யாராவ 	ஏேத ம்	 ற்றம்	கண் பி த் வி வார்கேளா	என்ற	ேவண்டாத
கவைலயில்	தன்ைனத்தாேன	வ த்திக்ெகாள்கிறாள்.
அப்ெபண்கைளத்	தனியாக	அைழத்ேதன்.		“ஒங்கைளக்	காப்பாத்த	இத்தைன
வ ஷமா	ஒங்கம்மாதான்	சம்பாதிச்சாக ம்.	தனியாேவ	ஒங்கைள
வளர்த்தி க்காங்க.	அ 	 லபமில்ேல.	நீங்க ம்	ெகாஞ்சம்	வீட் 	ேவைலையப்
பகிர்ந் க்க ம்.		ஒங்க	 ணிைய	 ணி	 ைவக் ம்	இயந்திரத்தில்
ேபாடறைதக் ட	அம்மாதானா	ெசய்ய ம்?”	என் 	தாழ்ந்த	 ரலில்
	ஆங்கிலத்தில்	 றிேனன்.	(அவர்க க் த்	தமிழ்	ெதரி ெமன்றா ம்,
ஆங்கிலத்தில்		அவ்வள 	க ைமயாகக்	ேகட்கா ).

இ 	ெபண்களின்	 கத்தி ம்	ஆழ்ந்த	வ த்தம்.	இனி,	தாயின்	மனம்	ேநாகா ,
அவ ைடய	எதிர்பார்ப் 	என்னெவன் 	 ரிந் 	நடப்பார்கள்.
ழந்ைதகேளா,	இைளஞர்கேளா,	மரியாைதயாக ம்,	உண்ைமயாக ம்

நடந் ெகாண்டார்களானால்,	அவர்கள்	நல்வழியில்தான்	ெசல்கிறார்கள்	என்
நம்பலாம்.	அவர்கைளப்பற்றிய	கவைல	அநாவசியம்.
வழிகாட் வ 	என்ெறண்ணி,	ஓயாமல்	நச்சரித்தால்	ஒ வர்	 வைத
மற்றவ க் 	அலட்சியம்	ெசய்யத்தான்	ேதான் ம்.		
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மிக	மலிவான 	எ 	ெதரி மா?	அறி ைர	வழங் வ தான்.

சிலர்	யா ம்	ேகளாமேலேய	அறி ைரகைள	வாரி	வழங் வர்.	பிற க் 	நன்ைம
ெசய்வதாகத்தான்	எண்ணிக்ெகாண் ப்பார்கள்.	உண்ைமயில்,	தம்	அதிகாரத்ைத
நிைலநாட் வதற்ெகன	வழிகாட் கிேறாம்	என் 	அவர்க க்ேக	 ரிவதில்ைல.
`நான்	ெசய்த	தவற்ைற	நீ ம்	ெசய்யக் டா !’	என் 	ஓயா 	வழிகாட் ம்
ெபற்ேறார்	தம்	 ழந்ைதகளின்	 தந்திர	உணர்ைவப்	பறிக்கிறார்கள்.
ஒ வ க் ச்	சரிெயனப்ப வ 	எல்லா க் ம்	அப்ப த்தான்	இ க் மா?

பிறர 	வி ப்பத் க் 	எதிராக	வழிகாட் வ 	எந்தப்	பலைன ம்	தரா .

பிறர்	ெசாற்ப 	நடப்பைதவிட,	அவர்கள்	 ரி ம்	பிைழகளிலி ந் 	கற்பேத	ேமல்.
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தம்	 ழந்ைதக க் ச்	சிறந்த	வாழ்க்ைக	அைமயேவண் ம்	என்ற	பைதப்பில்	பல
தாய்மார்கள்	சிலவற்ைற	மறந் வி கிறார்கள்.
ஒ வ க் 	எைதயாவ 	கற் க்ெகா க்க	நிைனப்பவர்கள்	 தலாவதாக,
அவர்க ைடய	திறைமைய ம்,	 ரிந் ெகாள் ம்	ஆற்றைல ம்	ெதரிந் ெகாள்ள
ேவண் ய 	அவசியம்.		
“அந்த	நாட் ய	வ ப்பில்	மிக ம்	கண் ப்பாக	இ க்கிறார்கள்.	என்	நான் 	வய க்
ழந்ைதைய	ேசர்த் க்ெகாள்ள	மாட்டார்களாம்!”	என் 	ஓர்	இளம்	தாய்	என்னிடம்
கார்	ெசய்தாள்.

நம்	ைக,	கால்,	உடல்	எல்லாம்	நாம்	ெசான்னப 	ேகட்க	ஆ 	வயதாவ
ஆகேவண் ம்.		ைகைய	நீட்ட ம்	 யா ,	கால்களால்	தைரைய	ஓங்கித்
தட்ட ம்	 யா ,	வலம்,	இடம்	என்ற	வித்தியாச ம்	 ரியா 	என்ற	நிைலயில்
பரதநாட் யம்	ஆ வதாவ !

����	�����������.	�����	���������!
தவறிைழத் வி ேவாேமா	என் 	பயந் ,	 திய	அ பவங்கைள	நாடத்
தயங் பவர்கள்	அேனகர்.

வாழ்வில்	எத்தைனேயா	இடர்கள்.	அைவகைள	எப்ப த்	தவிர்ப்ப ?

திய	 யற்சிகளில்	இறங் ம்ேபா ,	பிைழக ம்	ஏற்படத்தான்	ெசய் ம்	என்பைத
மனதில்	ெகாள்ளேவண் ம்.		 ணிந் 	ஒ 	காரியத்தில்	இறங்கிவிட் ,	அப்ேபா



எ ம்	பிைழகைளப்	பாடமாக	எ த் க்ெகாண்டால்,	அ த்த	 ைற ம்
அேதேபான் 	நடக்காதி க்க		கவனமாகச்	ெசயல்படலாம்.
அப்ப 	நாம்	இைழக்கக் ய	பிைழகளிலி ந் 	கற்க	ஒ 	வாழ்நாள்	ேபா மா?
பிறர 	அ பவங்கைள ம்	நமக் ப்	பாடமாக	ஆக்கிக்ெகாள்ளலாேம!

மாறாக,	ெசய்த	பிைழகைளேய	ஓயா 	எண்ணிக்	கலங்கி,	`அக்காரியேம	தவ !’
என்ப ேபால்	நம்ைம ம்	நம்ைமச்	சார்ந்தவர்கைள ம்	அைவ	அச் த்த
வி வாேனன்!

������	���������
ஒ வ க் 	எல்லாவற்ைற ம்	கற் க்ெகா ப்ப 	என்ப 	சாத்தியமில்ைல.
உள்மனம்தான்	சிறந்த	வழிகாட் .	அ 		நம் டன்	ேப ம்.

எப்ேபா 	ெதரி மா?
இரவில்	கண்ணய ம்	 ன்னர்,	அதிகாைலயில்	அைரத் க்கத்தில்
இ க் ம்ேபா .	உள்மனம்	 வைத	ஏற்றால்,	பிற 	எந்த	ேநர ம்	அைத
நாடலாம்.
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சில	ஆண் க க் 	 ன்னர்,	நான்	ஒ 	 டைவ	வாங்க	கைடத்ெத விற் ப்
ேபாயி ந்ேதன்.	பல	கைடகள்	ஏறி	இறங்கி ம்,	எ ேம	எனக் த்	தி ப்திகரமாக
அைமயவில்ைல.	`இ 	ஐம்ப 	வ ஷங்க க் 	 ன்னால்	இ ந்த	 ைசன்!’	என்
ஏேதேதா	ெசால்லித்	தட் க்கழித்ேதன்.

நிைறய	 டைவகைள	எ த் க்	காட் ய	ஒ 	கைடச்	சிப்பந்திக் ப்	ெபா ைம
மீறிய .	“உங்க க் 	என்னதான்	ேவ ம்?”	என்றார்,	எரிச்சைல	மைறக்கா .

நா ம்	அ ப்பின்	எல்ைலயில்	இ ந்ேதன்.	 ச்ைச	நிதானமாக	இ த் 	விட்டப ,
	`என் டன்	வரப்ேபா ம்	 டைவேய,	நீ	எங்ேக	இ க்கிறாய்?’	என் 	மனதிற் ள்
ேகட் க்ெகாண்ேடன்.	அ த்த	ஓரி 	நிமிடங்களிேலேய	அ 	என்	கண்ணில்
பட்ட !

இப்ேபா 	அேத	ேகள்விைய	ெவவ்ேவ 	விதமாகக்	ேகட் ,	உடன யாக	
எ க்க	 கிற .	வாங்கப்ேபா ம்	 டைவயின்	வண்ணத்திலி ந் ,	அ த்த
பரீட்ைசயில்	என்ன	வரப்ேபாகிற 	என்ப வைர	சரியாக	ஊகிக்க	 கிற .	(நான்
ஆசிரிையயாக	இ ந்தேபா ,	ஆ 	ஆண் 	காலம்	பள்ளி	இ தியாண் ப்
பரீட்ைசக் ன்	வரப்ேபா ம்	ேகள்விகைள	உத்ேதசமாகக்	கணித்ேதன்.	எல்லாேம
சரியாக	இ ந்தன.	பின்ெனன்ன!	நான்தான்	அக்ேகள்விகைளத்	தயாரித்தி க்க
ேவண் ம்	என் 		வதந்தி	பரவ,	அைவகைளப்	ெபற	பிற	பள்ளிமாணவர்கள்
ேபாட் யிட்டார்களாம்!)		



உள் ணர்வின்	உந் தலில்	கிைடக் ம்	விைட	நாம்	எண்ணியதற் 	மாறாக
இ க்கலாம்.	ஆனால்,	சரியாக	இ க் ம்.	ஏன்,	எப்ப 	என்ற	ேகள்விகள்	உதவா .
நம்பிக்ைக டன்	 ணிந் 	ஏற்கேவண் ம்.
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`என்	வாழ்நாைள	எல்லாம்	என் டன்	மகிழ்ச்சியாகக்	கழிக்கப்ேபாகிறவர்	எப்ப
இ ப்பார்?’
இந்தக்	ேகள்விையக்	ேகட் க்ெகாள் ங்கள்.	 கம்,	கண்,	 க் 	எ ேம
நிைனவில்	எழா .	அவர 	 ணங்கள்	ஒவ்ெவான்றாக,	பல	நாட்களில்	பி ப ம்.
அப்ப 	ஒ வைரப்	பார்க் ம்ேபா ,	`இவர்தான்	நாம்	ேத யவர்!’	என் 	மனம்
ஆர்ப்பரிக் ம்.
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எல்லாவற்றி ம்	அவநம்பிக்ைக	ெகாள்வ தான்	அறிவாற்ற க் 	அைடயாளம்
என் 	ஒ 	சாரார்	நிைனக்கிறார்கள்.	`இைத	விஞ்ஞான	ரீதியில்	பரிேசாதிக்க

மா?’	என் 	ேகட்பார்கள்,	அலட்சியமாக.		ஆனால்,	விஞ்ஞானிகள் ட,
எண்ணற்ற	பரிேசாதைனகளால்	 ழம்பி	இ க் ம்	ஒ 	த ணத்தில்	எதிர்பாராத
விதமாக	விைட	கிைடக்க,	`நமக் ேமல்	ஒ 	சக்தி	இ க்கிற !’	என்
ஒப் க்ெகாண் க்கின்றனர்.
கட ள்,	உள்மனம்	–	ெபயர்	எ வாக	இ ந்தால்	என்ன!	பலன்	கிைடக்கிறேத!
ஏதாவ 	 ன்பம்	ேந ம்ேபா தான்	ஒ வைர	நமக் 	வழிகாட்ட	நாட	ேவண் ம்
என்ப மில்ைல.
“வழிகாட்டல்	என்ப 	இ ண்ட	கானகத்தில்	ஒ 	சிறிய	விளக்கிற் 	ஒப்பான .
எதிரிலி ப்பைவ	யா ம்	 லப்படா .	ஆனா ம்,	அ த்த	அ ைய	எ த் ைவக்க
அ ேவ	ேபா ம்”.		(ஸ்வாமி	விேவகானந்தர்)
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`இந்தப்	ெபண்கைள	 ரிந் ெகாள்ளேவ	 யா !’	தி மணமான	பல	ஆண்களின்
ற் 	இ .		

இந்தக்	 ழப்பத்ைதச்	சமாளிக்க	ஏதாவ 	 யற்சி	எ த் விட்ட	பிற ,	`இ
ேவண்டாத	ேவைல!’	என் 	ேவ 	 யற்சிகளில்	ஈ பட் வி வார்கள்.
ஆண்கேளா,	ெபண்கேளா,	இப்ேபாெதல்லாம்	 ப்ப 	வயதி ம்	தி மணம்
ெசய் ெகாள்ளத்	தயங் கிறார்கள்.	சிறி காலம்	பழகியபின்ன ம்,	`சரியான
ைணதானா?’	என்ற	 ழப்பம்	ஏற்ப வைதத்	த க்க	 வதில்ைல.	தம
தந்திரம்	பறிேபாய்வி ம்	என்ற	அச்ச ம்,	` திய	 ழப்பங்க க் 	ஆளாக

ேவண் மா!’	என்ற	தயக்க ம்	ஒ 	காரணம்.
தி மணம்	ஆனபின் ,	ஆண்களில்	சிலர்	தம்ைமப்ேபாலேவ	 ழம்பிப்ேபாயி க் ம்
நண்பர்கைள	நா வார்கள்.	ேவ 	சிலர்	விைளயாட் களில்	ஈ பட் ,	உட க்
அளிக் ம்	க ம்ேவைலயால்	தம்ைம	மறக்க	 யற்சி	ெசய்வார்கள்.

இன் ம்	சிலர்,	`நம்	மைனவிதான்	அப்ப ேயா?’	என்ற	சந்ேதகம்	எழ,	அைத
நிவர்த்தி	ெசய் ெகாள் ம்	சாக்கில்	பிற	ெபண்க டன்	உற 	 ண் ,	இ தியில்,
`எல்லாப்	ெபண்க ம்	ஒேர	லட்சணம்தான்!’	என்ற	கசப்பான	 க்
வ கிறார்கள்.
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`மைனவி	என்றால்,	அவள்	என்	எண்ணங்க க் 	ஒத் ப்ேபாக	ேவண் ம்.	நான்
ெசால்கிறப ெயல்லாம்	நடக்கேவண் ம்!’	என்ற	சராசரி	ஆணின்	எதிர்பார்ப் டன்
விமலாைவ	மணந்தான்	மேனாகரன்.

அவேளா	 தந்திரமாக	வளர்க்கப்பட் ந்தவள்.	 தலில்	கணவன்
ெசாற்ப ெயல்லாம்	ேகட்டவ க் ச்	சில	மாதங்களிேலேய	மனநிம்மதி	பறிேபாக,
கணவனின்	ஆதிக்கத்ைத	எதிர்ப்ப தான்	வழி	என் 	ேதான்றிப்ேபாயிற் .
அ க்க 	சண்ைட	வந்த .

இத்தைன	நாட்க ம்	அடங்கி	இ ந்தவ க் 	இப்ேபா 	என்ன	வந்த 	என்
ழம்பினான்	மேனாகரன்.

நாள்	 வ ம்	அன் 	காைலயில்	நடந்த	சம்பவேம	விமலாவின்	மனதில்
திைரப்படமாக	ஓட,	அவ ைடய	ஆத்திரம்	அதிகரித் க்ெகாண்ேட	ேபாய்வி ம்.

ேவைல	 ந் 	மேனாகரன்	வீ 	தி ம் ம்ேபா 	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்ெகாண்



அப்பால்	ேபாய்வி வாள்.	அ த் க்	கைளத் 	வீ 	வ ம்	ஒ வ க் 	இப்ேபா
எப்ப 	இ க் ம்?
அவ ம்	எரிந் 	வி வான்.	அவ ம்	பதி க் க்	கத் வாள்.

���������	���������	�����!
கணினி	எப்ப 	தன்னிடத்தில்	உள்ள	ஒ 	ெசய்திைய	மறவா 	அப்ப ேய
ைவத்தி க்கிறேதா,	அேதேபால்தான்	ெபண்க ம்.	ஆனால்	ஒ 	வித்தியாசம்.
நல்லனவற்ைற	எளிதில்	மறந் வி வார்கள்,	அல்ல
அலட்சியப்ப த்திவி வார்கள்.	எதிர்மைறயான	சம்பவங்கள்,	அைவக க் க்
காரணமாக	இ ந்த	உணர்ச்சிகள்	–	மன	இ க்கம்,	வ த்தம்,	ேகாபம்	ேபான்றைவ
--	அவர்கள்	மனதில்	நிைலத்தி க் ம்.
ஆண்கேளா,	இதற் 	ேநர்	எதிர்.	நிம்மதிையக்	 ைலக் ம்	நிைன கைள
உட க் டன்	மறந் வி வார்கள்.	அவர்கைளப்	ெபா த்தவைர,	காைலயில்	நடந்த
வாக் வாதம்	அத் டன்	 ந் ேபாய்விட்ட .

இப்ேபா 	மைனவி	 கத்ைதத்	தி ப்பிக்ெகாண் 	ேபான 	மேனாகர க்
எரிச்சைலத்தான்	தராமல்	என்ன	ெசய் ம்?
“என்ன	ேகாபம்?”	 ரியாமல்	ேகட்டான்.

“அப்ப ச்	ெசான்னீர்கேள..!”	என் 	விமலா	விளக்கியேபா ,	“அைத	இன் மா
நிைனவில்	ைவத் க்ெகாண் க்கிறாய்?	அ வலகத்தில்	ஏேதா	பிரச்ைன,”
என்றான்,	அலட்சியமாக.

தற்காலத்தில்	ெவளிேவைலகளில்	ெபண்க ம்	ஈ ப வதால்,	ஆண்,	ெபண்
இ வ க் ேம	மன	இ க்கம்	வர	நிைறய	காரணங்கள்	இ க்கின்றன.
இத்த ணங்களில்	ஆண்	விலகி	இ க்கிறான்.	இதனால்	அவ க் 	மைனவிையப்
பி க்கவில்ைல	என் 	அர்த்தமாகா .	அவைளப்ேபால்	அவ க் த்	தன்
உணர்ச்சிகள்	 ரிவதில்ைல.
ஆண்க க் ப்	ெபண்களின்	உடல்ெமாழி,	 ரலின்	தளர்ச்சி	இெதல்லாம்
ரிவதில்ைல.	ெபண்க ம்	ெவளிப்பைடயாகச்	ெசால்லமாட்டார்கள்.	பிரச்ைன
எழாமல்	என்ன	ஆ ம்?		
ெவளிப்பைடயாகச்	ெசான்னால்தாேன	ெதரி ம்?		

அவள்	(மனக் ைற டன்):	கல்யாணமான	 திதில்	நீங்கள்	என்
விரல்கைளெயல்லாம்	காத டன்	க ப்பீர்கள்.	இப்ேபா 	உங்க க் 	என்ேமல்	உள்ள
ஆைச	ேபாய்விட்ட .

அவர்:	அவ்வள தாேன!	ெசய்தால்	ேபாயிற் .	என்	பல்	ெசட்ைட



எ த் க்ெகாண் 	வா!!
`����	��������	����������������	��������!’
பள்ளிக் டத்தி ம்,	கல் ரியி ம்		ஆண்க டன்	ேசர்ந் 	ப த்த
ெபண்களால் ட	ஆண்கைளப்	 ரிந் ெகாள்ள	 வதில்ைல.
ஒ 	ெபண்	தன்	தந்ைதக் 	மிக	ெந ங்கியவளாக	இ ந்தால்தான்	பிற
ஆண்கைளப்	 ரிந் ெகாள்ள	 கிற .	ஆனால்,	ப வ	வயதி ம்	அவர்க ைடய
உறவின்	இ க்கம்	தளர்ந் விடாமல்	இ க்கேவண் ம்.
இ 	பால க் ேம	ஏன்	இவ்வள 	 ழப்பம்	என்றால்,	ஆண்களின்	மனப்ேபாக் ம்,
ெபண்க ைடய ம்	ஒேர	மாதிரி	இ ப்பதில்ைல.

கணவர்	அ தின ம்	`ஐ	லவ்	 !’	ெசால்லேவண் ம்	என் 	எதிர்பார்க் ம்
ெபண்க க் 	ஏமாற்றம்தான்	மிஞ் ம்.	ஏெனனில்,	ஆண்கள்	ெபண்கைளப்ேபால்
அவ்வள 	எளிதாக	உணர்ச்சிகைள	ெவளிக்காட்ட	மாட்டார்கள்.	மாறாக,	ெசயலில்
காட் வர்.	வீட்ைடேயா,	ேதாட்டத்ைதேயா	 த்தப்ப த் வார்கள்.	சைமயலைறயில்
உைடந்த	சாமான்கைள	ப பார்ப்பார்கள்.	இ 	 ரிந் ,	கணவ ம்	மைனவி ம்
ஒேர	காரியத்தில்	–	அ 	விைளயாட்ேடா	அல்ல 	உட றேவா	--ஈ பட்டால்	உற
பலப்ப ம்.
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ப்ப 	வ டங்க க் ன்,	ெதரியாத்தனமாக	நான்	நிைறய	ஆர்கிட்	ெச கள்

வாங்கிேனன்.	ேநாஜாச்ெச 	ஐந் 	ெவள்ளிெயன்றால்,	ஆர்கிட்	ெச யின்	விைல
அைதப்ேபான் 	 ன் 	மடங் .	 த்தால்	வாரக்கணக்கில்	அப்ப ேய	இ க் ேம!
ஆனால்,	அைவகைளப்	 க்கைவக்க	பட்ட	பா !

ஒவ்ெவா 	வார	இ தியி ம்	ஒ 	ெபரிய	ேபசினில்	தண்ணீர்	நிரப்பி,	அதில்
எ ைவப்ேபாட் க்	கலக்கி,	ஒவ்ெவா 	ெச யாக	பதிைனந் 	நிமிடங்கள்	ஊற
ைவக்கேவண் ம்.
என் டன்	ஒத் ைழத்த	கணவ க் 	உற்சாகமாக	இ ந்த .	Felt	romantic.	ஒேர
ேவைலயில்	இைணந் 	ெசய்கிேறாேம!
எனக்ேகா	ெச கைளப்	பராமரிப்பேத	தைலயாய	ேவைலயாகிப்	ேபாயிற் .
வி ைற	நாளில்	எங் ம்	உல்லாசமாகச்	ெசல்ல	 யவில்ைல.

ஒ 	வ டம்	நன்றாகப்	 த்தபின்,	`இந்தக்	கஷ்டத்திற் 	கணவ டன்	சண்ைட
ேபா வேத	ேமல்!’	என் 	ேதான்றிப்ேபாக,	ெச கைளப்	பிற க் க்
ெகா த் விட்ேடன்.		

�������������	��������������



ஒேர	காரியத்ைதச்	ெசய்தா ம்,	ெந ேநரம்	ஒன்றாக	இைணந்தி ந்தால்	அ ப் த்
தட்டாதா!	கணவன்	மைனவி	இ வ க் ேம	தனித்தனி	ெபா ேபாக் ம்,
தனியாகக்	கழிக்க	அவகாச ம்	அவசியம்.	(ேதனில 	இதில்	ேசர்த்தியில்ைல).
ெவவ்ேவ 	ெபா ேபாக்காக	இ ந்தா ம்,	அைவகைளப்பற்றி	கலந்
உைரயா னாேல	நண்பர்கைளப்ேபால	ெந க்கம்	ஏற்ப ம்.
�������������
`என்	கணவர்	நான்	ேப ம்ேபா 	கவனிப்பேத	கிைடயா .	அவ க் 	என்ைனவிட
தினசரிையப்	ப ப்ப ம்,	ெதாைலகாட்சி ம்தான்	 க்கியம்!’	என்
அ த் க்ெகாள் ம்	ெபண்க க் 	ஒன் 	 ரிவதில்ைல.	மைனவி	ேப ம்ேபா ,
`உம்,’	`சரி’	என் 	 னகியப ,	ேவ 	எதிேலா	கவனம்	ெச த் வ ேபால்
காணப்பட்டா ம்,	அவர்க க் க்	கா 	ேகட் ம்.	கவன ம்	உண் .

����������
ஆண்கள்	தம்	மைனவிையப்பற்றிப்	பிற	ஆண்களிடம்	ெப ைமயாகப்
ேபசிக்ெகாள்வார்கள்.

`இைதெயல்லாம்	மைனவியின்	எதிேர	 றினால்,	அவள்	ைக	ஓங்கிவி ேமா?’
என்ற	பயம்	எழ,	அவளிடம்	வீறாப் 	காட் வார்கள்.
இ 	தரப்பின க் ம்	பாராட் 	ேவண் யி க்கிற .	ெவளியில்	அைலந் விட்
வ ம்	மைனவி,		`நல்லேவைள,	பாைலக்	காய்ச்சி	ைவத் விட் ர்கள்!’	என்
கணவனிடம்	நன்றி	ெதரிவிக்கிறாள்.
பதி க் ,	`இன் 	பயற்றங்காய்	ெபாரியல்	 ெவன் ,	நன்றாக	இ ந்த !’
என் 	மைனவிையப்	பாராட் கிறான்.

அவள்	உற்சாகமாக,	`எண்ைண	அதிகமாகா 	இ க்க,	கைடசியில்
ஓட்ைஸப்ேபாட் ,	சற் 	வதக்கிேனன்,’	என்பாள்.	அ த்த ைற,	இன் ம்
கவனமாகச்	சைமப்பாள்.
இப்ப 	ஒ வர்	ெசய் ம்	நற்காரியத்ைத	உட க் டன்	 கழலாேம!	சண்ைட
ேபா வைதவிட	இம் ைற	எளிதான .	நல்ல	பலைன ம்	அளிக் ம்.



9.	�����������
���������������

	

எப்ேபா ம்	மகிழ்ச்சியின்றிேய	காணப்ப கிறவர்கள்	யார்ேமலாவ 	 ற்றம்
கண் பி த் க்ெகாண்ேட	இ ப்பார்கள்.	அப்ப 	ஒ வ ம்	அன்
அகப்படவில்ைலயா?	`எனக் 	அதிர்ஷ்டேம	கிைடயா !’	என் 	தம்ைமேய	 ைற
றிக்ெகாண் 	இ ப்பார்கள்.

எவரிடமாவ 	தம்	 ைறகைளச்	ெசால்லிக்ெகாண்டால்	ேவதைன	 ைறகிற
என் 	நிைனத்தவர்களாகப்	பல ம்	தம்	பாரத்ைதப்	பிறர்	தைலயில்
ஏற்றிைவப்பார்கள்.	ெசால்பவ க் 	மனம்	எளிதாக	ஆகிறேதா,	என்னேவா,	ேகட்க
ேநர்ந்தவ க் ம்	தாேம	அ பவித்த ேபான்ற	உணர் 	ஏற்பட,	அவர 	மகிழ்ச்சி ம்
ன்றிவி ம்.
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சி 	வயதிேலேய	தாைய	இழந்த	பத்மாசனி	தந்ைதயின்	ெசல்ல	மகளாக
வளர்ந்தவள்.		 க்ககத்திற் ப்	ேபானேபா ,	அவள்	உலகேம	மாறிவிட்ட
ேபாலி ந்த .	ப த்த	நிைலயிேலேய	ஓயா 	அதிகாரம்	ெசய்த	மாமியாைர	எப்ப ச்
சமாளிப்ப 	என் 	 ரியவில்ைல.

அ க்க 	தன்	சேகாதரனின்	பிறந்தகத்திற் 	வந் ,	மாமியாைரப்பற்றிேய
ேபசிக்ெகாண் ப்பாள்.	பிறர 	 கத்தி ம்	வ த்தம்	ெதன்ப வ 	ஆ தலாக
இ க் ம்.		
அ ைமயாக	வளர்ந்த	ெபண்ைண	எப்ப ச்	சமாதானப்ப த் வ 	என்
யா க் ம்	 ரியவில்ைல.	அவ ைடய	ேசாகம்	வீட் லி ந்தவர்கைள ம்	ஓரள
பற்றிக்ெகாண்ட .			

`இவர்களாவ 	நம்ைமப்	 ரிந் ெகாண் ,	நம்மீ 	அன் 	ெச த் கிறார்கேள!’
என் 	நினத்தவள்ேபால்,	அைதேய	வழக்கமாகக்	ெகாண்டாள்	பத்மாசனி.
வ ம்ேபாெதல்லாம்	மாமியாைரப்பற்றிய	 கார்தான்.

இைதெயல்லாம்	பார்த் க்ெகாண் ந்த	நான்,	“தன்	வீட் ல்	நிம்மதிேய	இல்ைல
என் தான்	இங் 	வ கிறாள்.	ஆனால்,	மாமியாைரப்பற்றிேய	 கார்
ெசய் ெகாண் ந்தால்,	நிம்மதி	எப்ப க்	கிைடக் ம்?	ேபச்ைச	மாற்றிவி ங்கள்!”
என் 	உபாயம்	 றிேனன்.

இம் ைறயால்	சம்பந்தப்பட்ட	எல்லா க் ம்	சற் 	நிம்மதி	கிைடக் ம்.



மாமியார்	மட் மின்றி,	ெபற்ற	 ழந்ைதகைளப்பற்றி ட	 கார்	ெசய் ம்	தாய்மார்கள்
உண் .

���:	�������	�������
பாலம்மா	தன்	ஒேர	மகளின்	வீட் க் ப்	ேபாயி ந்தாள்.	அங் 	ெபண்ணின்
மாமியா ம்	தங்கியி க்க,	 ழந்ைத	வளர்ப்பிலி ந் 	சைமயல்வைர	இ
தாய்மார்க க் ம்	மைற கமான	ேபாட் .

`ஏனடா	ேபாேனாம்!’	என்றாகிவிட்ட 	ெபண்ைணப்	ெபற்றவ க் .	 கத்ைதச்
ளித் க்ெகாண் ,	“ஐேய!	யாராவ 	ெபண்வீட் ல்	ேபாய்	தங் வார்களா!”	என்

அ க்க 	ெசால்ல	ஆரம்பித்தாள்.
தனக் 	ஒ 	ெபண்	இ ப்பதால்தாேன	இப்ப 	அவதிப்பட	ேநர்ந்த 	என்
நிைனக்க	ஆரம்பித்தவள்ேபால்,	அவைளப்பற்றி ம்	ஓயா 	 ைற	 ற
ஆரம்பித்தாள்.

அவள 	 லம்பைலச்	சகிக்க	 யவில்ைல	உறவின க் .

“நீ	ஏன்	 ம்மா	அைதேய	ெசால்ேற?	எல்லாக்	 ழந்ைதக ம்	அப்ப த்தான்!”	என்
ஒ த்தி	 றி,	அவள்	வாைய	அைடத்தாள்.
������	������������!
க ன்ெசலிங்	ெசய் ம்ேபா ,	`எங்கள்	 ம்பத்தி ம்	இப்ப த்தான்	நடக்கிற !’
என் 	 வ 	உடேன	பலனளிக் ம்.	`நான்	மட் ம்	தனியாக	கஷ்டப்படவில்ைல,’
என்ற	நிம்மதி	எழ,	 கார்	ெசய்பவர்	சற் 	அடங் வார்.
எல்லா க் ம்		நிகழ்காலத்தில்	ெபரிதாக	எந்த	பிரச்ைன ம்	இ ப்பதில்ைல.
இ ந்தா ம்,	எைதப்பற்றியாவ 	ேயாசித் ,	 ைற	 றி,	அ தாபம்	ேத வ
சிலர 	 ணம்.	அவர்கைளப்	ெபா த்தவைர,	அ தாப ம்	அன் ம்	ஒன் .

`அ வலக	நண்பர்கள்	ப த் ம்	பா ..!’

அவர்கைளவிட் 	விலக	ேவண் ய தாேன!	நம்	நிம்மதிையக்	ெக க்க
நிைனப்பவர்கள்	நண்பர்கேள	இல்ைல.
“இந்த	அரசியல்வாதிகள்	ெசய் ம்	அக்கிரமம்..!’
பிறைரப்பற்றி	அவர்பின்னால்	ேபசினால்	அவர்	மா வாரா,	என்ன!	நம்	நிம்மதிதான்
ெக ம்.

`நான்	சி வயதில்	பட்ட	 யரம்	இ க்கிறேத..!	சிரிப்ேப	கிைடயா !’

இன் 	அைதப்பற்றிப்	ேபசினாற்ேபால்,	என்ேறா	நடந்த 	மாறிவிடப்ேபாகிறதா?
����	������	������������	���������



பிற்கால	வாழ்க்ைகயில்	எந்த	இடர்	வந்தா ம்,	அைதத்	தாங் ம்	சக்தி
அளிக்கவல்ல 	சி வயதில்	ஒ வர்	அ பவிக் ம்	மகிழ்ச்சி.	இ 	 ரியா ,	ப ப் ,
பணம்,	பதவி	என்ற	ேநாக்கத் டன்	 ழந்ைதகைள	விரட் க்ெகாண்ேட	இ ந்தால்,
அவர்கள்	வாழ்க்ைகயில்	எவ்வள 	 ன்ேனறினா ம்,	என்ன	அைடந்தா ம்,	சிரிப்
மட் ம்	அண்டா .
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ெபற்ேறார்	அண்ணன்மார்கைள	மட் ம்	ப க்க	ைவத் விட்டார்கேள,		தான்
பட்டதாரி	இல்ைலேய	என்ற	ெப ங் ைற	ரதிமல க் .	பிற	பட்டதாரி
ஆசிரிையக டன்	காரணமின்றி	சண்ைட	பி த் க்ெகாண் ப்பாள்.	தன்	மகள்
அ யாவாவ 	ப ப்பில்	எல்லாைர ம்	மிஞ்சேவண் ம்	என்ற	ெவறிேய
வந் விட்ட 	அவ க் .

நிைறய	மதிப்ெபண்கள்	வாங்காவிட்டால்,	அைறயில்	 ட் ைவப்ப ,	பட் னி
ேபா வ 	என் 	பலவாறாக	மக க் த்	தண்டைன	அளித்தி க்கிறாள்	ரதிமலர்.
என்	மக டன்	ஒன்றாகப்	ப த் வந்தவள்	மகள்	அ யா.	தின ம்	தன்	தாய்
ெசய் ம்	ெகா ைமகைளச்	ெசால்லி	வ ந் வாளாம்.

பதினா 	வயதான	என்	மக க்ேகா,	ேதாழிக் 	எப்ப 	ஆ தல்	ெசால்வ 	என்ேற
ெதரியவில்ைல.	என்னிடம்	ஆேலாசைன	ேகட்டாள்.
“எங்கம்மா ம்	அப்ப த்தான்!	என் 	ெசால்லி	ைவ,”	என்ேறன்.

உடேன,	“நீ	அப்ப 	இல்ைல	என் 	அவ க் த்	ெதரி ம்!”	என்றாள்.

(பள்ளிப்	ப வத்தில்	வற் த்தி	எந்ேநர ம்	ப க்கைவத்தால்,	பிற்காலத்தில்
த்தகம்	என்றாேல	ஒ 	வித	பயம்,	அ வ ப் 	ஏற்பட் வி ம்	என்பைத	என்
அ பவத்தில்	கண் க்கிேறன்).

எட்டாம்	வ ப்பின்	அரசாங்கப்	பரீட்ைசயில்	நிைறய	மதிப்ெபண்கள்	வாங்கி	தாைய
மகிழ்வித்த	அ யா	அ த்த	ஆண் ல்	அதற் 	எதிர்மாறாக	எல்லாவற்றி ம்
ேதால்வி ற,	தைலைம	ஆசிரிைய	விழித் க்ெகாண்டாள்.	அப்ெபண்ைண
அைழத் 	விசாரிக்க,	அவள்	கதறியப 	தன்	தாயின்	ேபாக்ைக	விவரித்தாளாம்.
இன் 	அ யா	நிைறயப்	ப த் ,	நல்ல	உத்திேயாகத்தில்	இ க்கிறாள்.

மகிழ்ச்சி?
சி 	வயதில்	இழந்த 	மீண் ம்	கிைடக் மா?
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சி 	வயதில்	தம்	 ழந்ைதகள்	பக்கத்திேலேய	உட்கார்ந் 	ஒவ்ெவா 	பாடத்ைத ம்
ெசால்லிக்ெகா க் ம்	தாய்மார்கள்	அவர்க க் ச்	 தந்திர	உணர் 	அவசியம்



என்பைதப்	 ரிந் ெகாள்வதில்ைல.		
சில க் 	இைடநிைலப்பள்ளியில்	ப க் ம்	 ழந்ைதக் க்	கற்பிக்கத்	ெதரியாமல்
ேபாகலாம்.	அப்ேபா 	தாேன	எைத ம்	சமாளிக்கத்	ெதரியா 	அல்லல்	ப வார்கள்
சி வர்கள்.
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“என்	காலத்தில்	கல்வி	வித்தியாசம்.	இல்ைலயா?”	என்றாள்	என்ைனப்	பார்க்க
வந்த	ஒ 	தாய்.
நான்	 ம்மா	தைலயாட் 	ைவத்ேதன்.	மகன்	அமீர்	ப ப்பில்	 மார்	என்ற	வ த்தம்
அவ க் 	என்ப 	 ரிந்த .

“எனக் 	அவ க் ச்	ெசால்லிக்ெகா க்கத்	ெதரியவில்ைல,”	என்றாள்
பரிதாபகரமாக.	நான்	அவைளக்	 ற்றம்	ெசால்லிவி ேவேனா	என்ற	அச்சம்
அவ க் .

“ ம்மா	பக்கத்தில்	உட்கார்ந் ெகாள் ங்கள்.	அ 	ேபா ம்.	அவன்	ஏதாவ
விவரித்தால்	ேகட் க்ெகாள் ங்கள்,”	என்ேறன்.

`அம்மா க் 	நம்	நலனில்	ஆர்வம்	இ க்கிற !’	என் 	ஏற்ப ம்	உற்சாகேம	ஒ
சி வைன	 ன் க் க்	ெகாண் வந் வி ம்.	தீய	நட்ைப	நாடாத	 ணம்	வ ம்.

ஓரி 	மாதங்களிேலேய	அமீரிடம்	நல்ல	 ன்ேனற்றம்	ெதரிந்த .	ப ப்பில்	ஆர்வம்
மி ந் ,	கலகலப்பாக	ஆனான்.				

������	�������������?
உம்மணா ஞ்சிகளாக	இ ப்பவர்கள்,	சிரித்த	 கத் டன்
காணப்ப கிறவர்கைளப்	பார்த் 	`இவர்கள்	வாழ்க்ைகயில்	வ ந்தத்தக்கதாக
எ ேம	நடந்தி க்காதா!’	என் 	ஆச்சரியப்ப வார்கள்.

உண்ைமயில்,	 ன்பத்ைத ம்	 யரத்ைத ம்	அ பவிக்காதவர்கேள	கிைடயா .
அைத	அவர்கள்	எப்ப 	எதிர்ெகாள்கிறார்கள்	என்பதில்தான்	 ட் மம்
அடங்கியி க்கிற .
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ஒ வ க் த்	தன்ைனேய	பி த் ப்ேபானால்,	பிறர 	வித்தியாசத்ைதப்
ெபரி ப த்தி,	ெநாந் ேபாக	மாட்டார்.	தங்களிட ம்	சிறி 	க ைண ம்,	அன் ம்
காட்டலாேம!

காற்றாட	ெவளியில்	ேபாவ ,	நல்ல	 த்தகங்கைளப்	ப ப்ப ,	இனிய	இைசையக்
ேகட்ப ,	நண்பர்க டன்	உறவா வ ,	ந மண ள்ள	மலர்கைள	 கர்வ 	–
இப்ப 	எத்தைன	வழிகள்	இல்ைல,	நிம்மதி	அளிக்க!



மாமியாைரக்	 ைற றியப 	இ ந்த	பத்மாசனிக் 	ஆதரவான	கணவர்,	அன் ம்
அறி மாக	இ ந்த	பிள்ைளகள்,	பணத்தட் ப்பா 	இல்லாத	வாழ்க்ைக	எல்லாேம
கிட் யி ந்தன.	இைவகைள	எண்ணி	தி ப்தி	அைடந்தி க்கலாேம!	கிைடக்காத
ஒன் க்காக	அநாவசியமாக	ேநாவாேனன்!

உங்களிடம்	இ க் ம்	நிைற கைளப்	பட் யலி ங்கள்.	 ைறகைள	அல்ல.
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“உனக் 	என்ன	வந் விட்ட ?	நல்ல	ைபயனாக	இ ந்தாேய?”	என் 	என்	பதின்ம
வய 	மாணவன்	நவாவிையக்	ேகட்ேடன்,	மலாய்	ெமாழியில்.

சிறி ட	தயக்கேம	இல்லா 	வந்த 	அவன 	பதில்:	“என்	நண்பர்கள்
அவ்வள ேப ம்	விஷம்!”
“தகாத	உற 	என் 	ெதரிந்ேத	ஏன்	அவர்க டன்	ெதாடர் 	ைவத்தி க்கிறாய்?”
என் 	நான்	ேகட்டேபா ,	அவ க் ப்	பதில்	ெசால்லத்	ெதரியவில்ைல.
ஏைழகளான	ெபற்ேறா க் ப்	பிள்ைளகளின்	அத்தியாவசியத்	ேதைவகைள
நிரப் வதற்ேக	ெபா 	ேபாய்வி கிற ,	அதனால்	த ந்த	கவனிப்பின்றி
பிள்ைளகள்	தான்ேதான்றித்தனமாக	நடக்கிறார்கள்	என் தான்
நிைனத்தி ந்ேதன்.	ஆனால்,	நவாவிையப்ேபால	வசதிமிக்க	 ம்பத்திலி ந்
வந்த	சி வர்க ம்	பாைதமாறிப்	ேபாகிறார்கேள,	ஏன்?

பல	ெபற்ேறார்	 ழந்ைதகள்	தவ 	ெசய்தா ம்	கண் க்க	மாட்டார்கள்.	ேகட்டால்,
`அவர்கள்	மனம்	ெநாந் வி ம்.	ெபற்ேறா க் 	நம்மிடம்	அன்பில்ைல	என்
நிைனத் 	அவமானம்	அைடந் வி வார்கள்!’	என் 	பலவாறாகச்	ெசால்வார்கள்.
ஒ 	ேவைள,	தி த்த	நிைனத்தாேலா	ெகஞ்சலாகச்	ெசால்வார்கள்.	யா ம்	அைதச்
ெசவிெகா த் க்		ேகட்பதில்ைல.	இத்தைகய	வளர்ப் ைறயால்	தான்	என்ன
ெசய்தா ம்	சரிதான்	என் 	ேதான்றிப்ேபாகிற 	சி வர்க க் .

அவர்க க் ப்	பன்னிரண் 	வயதா ம்ேபா ,	ெபற்ேறார்	சற் 	அடக்க
யல்கிறார்கள்.	ஐந்திேலேய	வைளத்தி க்கேவண் ம்.	காலங்கடந் 	தி த் வ

இயலாத	காரியமாகிவி கிற .

அந்த	வய க்ேக	உரிய	எதிர்க் ம்	 ணத் டன்,	`என்	ெபற்ேறா க் 	என்ைனப்
ரிவேதயில்ைல!’	என் 	தம்ைம	ஒத்த	மாணவர்களிடம்	 ைற	 கிறார்கள்.
நண்பர்க டன்	ஒன்றாக	இைண ம்ேபா ,	அவர்க ைடய
பழக்கவழக்கங்கைள ம்	ஏற்ப 	தனி	மகிழ்ச்சி.	தீய	பழக்கங்கைளப்	ெபற்ேறார்
கண் த்தால்,	அவர்கள்	ேவண்டாதவர்களாகி	வி கிறார்கள்.
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ெபற்ேறாரிடம்	ெகாண்ட	காழ்ப் 	ஆசிரிையகளிட ம்	பர கிற .	`என்ைனப்
ரிந் ெகாள்கிறவர்கள்	நண்பர்கள்	மட் ம்தான்!’	என்பார்கள்.
`உன்	நண்பர்கள்	உ ப்படாதவர்கள்!’	இப்ப ச்	ெசான்னால்,	எந்தப்	ைபயன்தான்



ஏற்பான்?	(சில	ெபண்க ம்	இதில்	ேசர்த்தி).

ெபா வாக,	நண்பர்கைளக்	 ைற	 றா ,	அவர்க ைடய	பழக்கவழக்கங்கைள
மட் ம்	 றிப்பிடலாேம!

“அவர்கள்	சிகெரட் ல்	ஆரம்பித் ,	இன் 	ேபாைத	ம ந் வைர	ேபாய்விட்டார்கள்.
இப்பழக்கம்	சட்ட	விேராதம்	என்ப 	ஒ றமி க்க,	உன்	ஆேராக்கியம்	ெக ம்.
ப ப் ம்	வீணா ம்,”	என் 	ெபா ைமயாக	எ த் ச்ெசால் ம்	ெபற்ேறார்	மகைன
சி கச்	சி க	மாற்ற	 ம்.
ஒ 	தண்டைனயான 	அதிலி ந் 	கற் ம்ப 	அைமயேவண் ம்.
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ந்தர்	கல்வி	பயின்ற	பள்ளிக் டத்தில்	பாடம்	நடக்ைகயில்	ைகத்ெதாைலேபசிையப்

பயன்ப த்தக் டா 	என்ற	விதி ைற	இ ந்த .	மீறினால்,	ம நாள்தான்
தவறிைழத்த	மாணவன்	அைதத்	தி ம்பப்	ெபற ம்.
ந்தர்	நன்றாகப்	ப ப்பவன்.	அவ ைடய	ேபாதாத	காலம்,	அவ ைடய

ைகத்ெதாைலேபசி	பி ங்கப்பட்ட	அன் 	ெவள்ளிக்கிழைம.	திங்கள்வைர	அ
இல்லா ,	அவ க் க்	ைக	ஒ ந்த ேபால்	ஆயிற் !	தைலைம	ஆசிரிையயிடம்
எவ்வள 	ெகஞ்சி ம்	பயனில்லாமல்	ேபாயிற் .	`நீேய	இப்ப ச்	ெசய்யலாமா?’
என் 	ைகவிரித் விட்டாள்.
இனி	எந்த	விதிைய ம்	அலட்சியப்ப த்தக் டா 	என்ற	 த்தி	வந்த
ைபய க் .

ெதாைலகாட்சி,	கணினி	விைளயாட் க ம்	இளவயதின க் 	ேமாகம்	அளிக் ம்
சாதனங்கள்.		உல்லாசமாகப்	ெபா ைதப்	ேபாக்க	இைவ	இ க்ைகயில்,	யாராவ
வீட் ப்பாடம்	ெசய்வார்களா!
பள்ளி	நிர்வாகத்தினரிடமி ந் 	உண்ைமைய	அறி ம்	ெபற்ேறார்	 றிப்பிட்ட	காலம்
இைவ	இரண் ம்	 டா ,	வீட் ப்பாடத்ைத	 க்க	ேவண் ம்	என் 	தைட
உத்தர 	ேபாடலாம்.
இங் 	`காலம்’	என்ப 	சில	மாதங்கள்.	அவர்க க் 	 தலில்	ெபா க்க

யாமல்	இ க் ம்.	பிற 	பழகிவி ம்.	வ ப்பில்	நல்ல	ெபயர்	எ க் ம்ேபா ,
ெதாைலகாட்சியின்	 க்கியத் வம்	 ைறய,	ெபா ப் 	வந் வி ம்.
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சிலவித	தண்டைனகளால்	பய ள்ள	எைத ம்	கற்க	மாட்டார்கள்	சி வர்கள்.
உதாரணமாக,	`பாடம்	ப க்கா ,	இன்ெனா 	 ைற	ெதாைலகாட்சி ன்
உட்கார்ந்தாேயா..!’	என் 	மிரட் னால்	பய ம்	எதிர்ப் ம்தான்	எ ம்.



மாறாக,	`அைரமணி	ேநரத்திற் ேமல்	கணினி	 டா .	பரீட்ைச	ெந ங் கிற !
சிறப்பாகத்	ேதர்ச்சி	ெபற	ேவண்டாம்?’	என் 	ெபா ைமயாக	வழிகாட் வ
சி வர்கைளப்	ெபா ப்பானவர்களாக	ஆக் ம்.					
���	�����	�����?
நன்றாகப்	ப த் 	நிைறய	மதிப்ெபண்கள்	வாங் ம்	மாதவைன	அவன்
வ ப்பிலி ந்த	பிற	மாணவர்கள்,	“உ !	கடம்!’	என்ெறல்லாம்	ேகலி	ெசய்வைதக்
கண் க்கிேறன்.	எைத ம்	 ரிந் ெகாள்ள	 யற்சி	எ க்கா ,	மணிக்கணக்காக
மனப்பாடம்	ெசய்கிறான்,	இப்ப ச்	ெசய்வ 	ெபண்களின்	 ணம்	என் 	அந்த
ேகலிக் 	அர்த்தம்.		
மாதவேனா,	தன்	ெபா ப்ைப	உணர்ந்தி ந்தான்.	சக	மாணவர்களின்	ேகலிைய
அலட்சியப்ப த்தினான்.	சில	ஆண் க க் ப்பின்	அவன்	ேமற்ப ப் க்
ஆயத்தமாக,	அவைன	ைநயாண் 	ெசய்தவர்கள்	பின்தங்கிப்	ேபானார்கள்.
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சி 	 ழந்ைதகள்	தாம்	நல்லவர்களா,	 த்திசாலியா	என் 	அறிய	ெபற்ேறார
பாராட்ைட	எதிர்ேநாக் வ 	இயற்ைக.
`நீ	உ ப்படமாட்ேட!’	என் 	ெசால்லிக்ெகாண்ேட	இ ந்தால்	 ழந்ைதக க்
நற் த்தி	வ ம்	என் 		எண்ணிய	ெபற்ேறார்	வாய்த்தி ந்தால்,	சிலர்
ெபரியவர்களானபின் ம்	அேதேபால்	பழிக் ம்	நண்பர்கைளேய	நா கிறார்கள்.
தம்ைம	அவர்கள்	 ன்ேனறவிடா 	த க்கிறார்கள்	என்பைதப்
ரிந் ெகாள்வதில்ைல.
நாம்	அைட ம்	மகிழ் ம்,	தன்னம்பிக்ைக ம்	பிறரிடமி ந் தான்	ெபறேவண் ம்
என்ற	நிைல	ஓரள 	சரியாக	இ க்கலாம்.	அதற்காக	எப்ேபா ம்	பிறைரேய
நா வ 	பலகீனம்	அல்லவா?

நண்பர்கள்	மட் மல்ல,	சில	சமயம்,	வாழ்க்ைகத் ைண ட	ஒ வைர
தாழ்த்தக் ய தான்.
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தன்ைனவிடப்	பலவிதங்களில்	சிறந்தி ந்த	மைனவிைய	ஓயா 	மட்டம்தட் ,	பலர்
ன்னிைலயில்	` ட்டாள்’	என் 	பழித்தால்	தான்	உயர்ந் விட்டதாக	எண் ம்

ஆண்களில்	 தாக ம்	ஒ வன்.

அவன்	மைனவி	 மதிக் 	உற்றார்	உறவினர்	எவ ம்	அ கில்	இ க்கவில்ைல.
அதனால்	கணவன்	அவைள	எப்ப 	நிந்தித்தேபாதி ம்	அ தாபம்	காட்டேவா,
அறி ைர	வழங்கேவா	எவ ம்	இல்ைல.	ப த்த	ெபண்ணானா ம்	மரியாைத	க தி,
`இ தான்	தமிழ்	ெபண் க் 	அைடயாளம்!’	என் 	ெபா த் ப்ேபானாள்.



மைனவிைய	மட் மின்றி,	அவ ைடய	ெபண்	உறவினர்கள்	யாராவ 	வந்தால்,
அவர்கைள ம்	தாக் வ ேபால்	ேபசத்	 ணிந்தான்	 தாகர்.
மைனவிைய	தாழ்த்திப்	ேப ம்	ஆண்கள்	உலகி ள்ள	எல்லாப்	ெபண்கைள ம்
அப்ப ேய	நடத்தலாம்	என் 	நிைனக்கிறார்கள்.	அ ர்வமாக	சில	ெபண்கள்
எதிர்க்ைகயில்,	ஒேரய யாகப்	பயந் வி வார்கள்.

(என்ைன	ஒ வர்	அப்ப 	நடத்தியேபா ,	நான்	எ தியைவகளின்	நீண்ட	பட் யைல
அவரிடம்	ெமௗனமாகக்	ெகா த்ேதன்.	 ரட் விட் ,	`பயமா	இ க்ேக!’	என்றார்.
அதன்பின்	ஒேர	மரியாைத!)
பயந்தாங்ெகாள்ளிகளின்	ஆ தம்	அடங்கிப்ேபா ம்	ெபண்கைள	மிரட் வேதா?
அதன் லம்	தாம்	ைதரியசாலிகள்தாம்	என் 	தமக்ேக	ைதரியம்
ெசால்லிக்ெகாள்கிறார்கேளா?

ஆரம்பத்திேலேய	எதிர்க்கா ,	விட் க்ெகா த் ப்ேபான 	 மதி	ெசய்த	தவ .
	மைனவியின்	எதிர்ப்பின்ைம	அவ ைடய	பலத்ைத	அதிகப்ப த் வ ேபால்
இ க்க,	வன் ைறயில்	இறங்கினான்	 தாகர்.
பிறர்	நம்ைம	ஏற்கேவண் ம்	என் 	நம்	 யெகௗரவத்ைத	விட் க்ெகா த்தால்
பிற க் 	மட் மின்றி,	நமக் ம்	நம்ைமேய	பி க்கா ேபா ம்	அபாயம்	இ க்கிற .

நண்பர்கேளா,	உறவினர்கேளா,	நம்	ஆற்றைல	 ைமயாக	ெவளிக்காட்டாதி க்க
தைட	ேபாட்டால்,	அவர்கள்	ெதாடர் 	வீண்.
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பிற க் 	நல்ல 	ெசய்ய	நிைனப்பவர்கைள	இக்காலத்தில்	அ ர்வமாகத்தான்
காண கிற .	உலகின்	ேபாக் 	இவர்க க் 	கசப்பாக	ஆகிவி வதில்	என்ன
அதிசயம்?	நல்லவர்கைள	` ட்டாள்’	என் 	க ம்	உலகத்தில்	அல்லேவா
இ க்கிறார்கள்!

எவைரப்	பார்த்தா ம்,	`இவரிடமி ந் 	எைதப்	ெபறலாம்?’	என்ேற	சிந்தைன
நிைலத்தி க் ம்	காரியவாதிகள்	மலிந்தி க் ம்	உலகம்	இ .	ஒன் ம்
ெபற யா 	என்ற	நிைல	வ ம்ேபா 	காணாமல்	ேபாய்வி வார்கள்.
பள்ளி	நாட்களில்	மிகச்	சில டன்	உண்டா ம்	நட் 	நீ த்தி க் ம்.	இ 	மகிழ்ச்சி
அளிக் ம்	சமாசாரம்.	ஏெனனில்,	உத்திேயாகம்	பார்க் ம்	ப வம்	வந்தால்,
ெப ம்பாேலார்க் 	ேபாட் ,	ெபாறாைம,	 றம்ேப வ 		ேபான்ற	ேவண்டாத
ணங்க ம்	 டேவ	எ ந் வி கின்றன.	அதனால்	யாைர ம்	எளிதாக	நம் வ

க னம்.		
�����	�������������
நாம்	அறியாமேல	நமக் ள்	சில	திறைமகள்	இ க் ம்.	அவர்கைள
ெவளிக்ெகாணர்பவர்களின்	நட் 	நம்ைம	பலப்ப த் ம்	தன்ைமய .
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நல்ல	உத்திேயாகத்திலி ந்த	இைளஞர்	பாஸ்கர்.	“எனக் 	இைச	என்றால்
ெகாள்ைள	ஆைச.	சி 	வயதில்	எங்கள்	 ம்பம்	ஏழ்ைமயில்	மிக ம்
அவதிப்பட்ட .	அதனால்	கற்க	இயலவில்ைல,”	என் 	 ைறப்பட்டார்.

“இப்ேபா 	கற் க்ெகாள்ள	என்ன	தைட?	ேபாேயன்!”	என்றார்	நண்பர்	எரிச்சலாக.
(நமக் 	நன்ைம	ெசய்ய	நிைனப்பவர்கள்	எப்ேபா ம்	இனிைமயாகத்தான்
ேப வார்கள்,	ேபசேவண் ம்	என் 	எதிர்பார்க்க	 யா ).

கம்	மலர,	உடேன	ஓர்	இைச	வ ப்பில்	தன்	பயணத்ைத	ஆரம்பித்தார்	பாஸ்கர்.
`இனி	நீ	பாட் 	கற் க்ெகாண் 	என்ன	லாபம்?	கச்ேசரியா	ெசய்யப்ேபாகிறாய்?’
என்ற	ரீதியில்,	ேகலிச்சிரிப் டன்	நண்பர்	ேபசியி ந்தால்?

( கத்தில்	சிரிப் 	மாறா 	எப்ேபா ம்	இ ப்பவர்கேள	சந்ேதகத் க் 	உரியவர்கள்.
இவர்கள்	எப்ேபா ம்	மகிழ்ச்சியாக	இ க்கிறார்கள்	என்பதில்ைல.	பிறைரக்	கவர



(ஏமாற்ற?)	ேவண் ம்	என்ற	ேநாக்கம்தான்!)

`நம்மால்	ெசய்ய	 யாதைத	இவன்	சாதித் விடப்ேபாகிறாேன!’	என்ற	கலக்க ம்
சிலைர	அப்ப ப்	ேபச	ைவக்கிற .

நம்	மன	நிம்மதிக்காக	அப்ப ப்பட்டவர்கைளத்	தவிர்க்க	ேவண் ம்.
யாவிட்டால்,	அவர்கள்	 வைதயாவ 	அலட்சியம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.

கச்ேசரி	ெசய் ம்	அள க் 	இைசத்திறன்	வளராவிட்டால்	என்ன?	பா ம்ேபாேத
மகிழ்ச்சி ம்,	பின்னர்	தி ப்தி ம்	கிைடக்கிறேத,	ேபாதாதா?
ஒ வ க் 	அவர 	மகிழ்ச்சிதான்	 க்கியம்	–	அவர 	ெசய்ைக	பிற க் த்
தீங் 	விைளவிக்காததாக	இ க் ம்வைர.

நம்	 ைறகைளேய	நாம்	ெபரிதாகக்	க தி	ம ம்ேபா ,	நம்	வ த்தத்ைத	ேம ம்
ண் வி பவர்கள்	நண்பர்களில்	ேசர்த்தியில்ைல.

������������������	���������?
`உனக் 	என்ைனவிட	உன்	ெபா ேபாக் தான்	 க்கியம்!’	என் 	ெந ங்கியவர்
ைறப்பட்டால்,	அ 	நம்	தவறல்ல.

பி த்தமான	ெபா ேபாக் 	மன	இ க்கத்ைதக்	 ைறத் ,	நிம்மதிைய ம்,
மகிழ்ச்சிைய ம்	 ட் ம்	வல்லைம	பைடத்த .	பிற க் ப்	பயந் ,	நம
மகிழ்ச்சிைய	எதற்காக	விட் க்ெகா க்க	ேவண் ம்?
நாம்	அ மதித்தாேல	ஒழிய,	பிறர்	நம்ைம	ஆட் விக்க	 யா .

ேகள்வி:	யார்	ஆட் விக்கிறார்கள்?

பதில்:	பிறர்	நம்ைம	ஏற்க	ேவண் ேம	என்ற	தாபத் டன்	 யெகௗரவத்ைத
விட் க்ெகா ப்பவர்கள்.	இவர்க க் ப்	பிறைரப்	பாராட்டேவா,	மதிக்கேவா
ெதரிவதில்ைல.	தம்	ேநரத்ைதப்	பய ள்ளதாகச்	ெசலவழிக்க ம்	வழி
ரிவதில்ைல.	`பிறைர	ேமேல	 க்கிவி ம்ேபா 	நா ம்	உயரலாேம!’	என்ற
எண்ணேம	இவர்க க் 	உதிப்பதில்ைல.
ஏன்	ஆட் விக்கிறார்கள்?
தம்ைமப்ேபால்	அல்லாதவர்கைளக்	கண் 	அச்சம்	எ வதால்.

எப்ப ?

தம்ைமப்ேபான் 	இல்லாதவர்கைள ம்	இழித் ம்,	பழித் ம்	தம்ைமப்ேபால்	ஆக்க
யற்சிக்கிறார்கள்.	`என்ைனப்ேபால்தான்	பல ம்	இ க்கிறார்கள்!’	என்ற

தி ப்தியாவ 	எ ேம!	அப்ப ச்	ெசய் ம்ேபா ,	தா ம்	கீேழேயதான்	இ க்க
ேநரி ம்	என்ப 	இவர்க க் ப்	 ரிவதில்ைல.
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அப்ேபா தான்	 தன் ைறயாக	அவைளத்	 தரகத்தில்	நடந்த	விழாெவான்றில்
சந்தித்தி ந்ேதன்.		

“எ வைதத்	தவிர	நீ	ேவ 	என்ன	ெசய்கிறாய்?”	என் 	ேகட்டாள்.
(`உனக்ெகல்லாம்	எப்ப 	அைழப் 	கிைடத்த ?’	என் 	ெவளிப்பைடயாகக்	ேகட்டால்
மரியாைதக் ைறவாக	இ க் ேம!)
அவ ைடய	உள்ேநாக்கம்	 ரிந் ,	“உ ப்ப யாக	ஒன் மில்ைல!”	என்
பதிலளித்ேதன்,	அசிரத்ைதயாக.		
“நா ம்	என்	கணவ ம்	ேகாலாலம் ர்	பிரதான	சாைலயில்	ஒ 		ெபரிய	கட்டடத்ைத
வாங்கி,	அதில்	கல் ரி	நடத் கிேறாம்,	ெதரி மா?”	என் 	ெப ைம டன்
ெதரிவித்தாள்.

நான்	அவைளப்	பார்த் ப்	பிரமிக்கேவண் ம்	என்ற	எண்ணத் டன்	ெப ைம
ேபசியவைளப்	பார்த் ,	“அப்ப யா?”	என்ேறன்,	அலட்சியமாக.
நம்	நம்பிக்ைகக் 	உகந்த	நண்பர்கள்	இவ்வா 	நம்ைமக்	கவரேவண் ம்	என்ற
ேநாக்கத் டன்	எைத ம்	ெசய்யேவா,	ெசால்லேவா	மாட்டார்கள்.	நம்மீ
ெபாறாைம ம்	எழா .
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ஓரிடத்திலி ந் 	இன்ெனா 	ஊ க் 	ரயிலில்	பயணம்	ெசய்கிேறாம்.	வழியில்
எத்தைனேயா	அசந்தர்ப்பங்கள்.	ரயில்	தாமதமாக	வ கிற .	ெபட் யில்	ஒேர
ம்பல்,	சத்தம்.	வாங் ம்	உண ம்	ெகட் விட்ட ேபால்	இ க்கிற .

இத்தைனைய ம்	சகித் க்ெகாண் ,	நாம்	ெசல் மிடத்திற் 	வந் ,	அங்
உறவினர்கைளப்	பார்த்த ம்	கலகலப் 	மீண் வி கிற .	பட்ட	கஷ்டங்கெளல்லாம்
ெவ ம்	கைதகளாகிவி கின்றன.

இப்ப த்தான்	நம்	தினசரி	வாழ்க்ைகயில்	எதிர்ப்ப கிறவர்களால்	என்ன	இடர்
வந்தா ம்,	அைவகளால்	மனம்	தளரா 	இ ப்பேத	மகிழ்ச்சிையத்	தக்கைவக் ம்.
இன்னைல	விைளவிப்பவர்கள்	--	ஆற் 	நீரில்	ேமாதி	வில ம்	மரக்கட்ைடகள்.
இவர்கள்	நம்ைம	அதிகம்	பாதிக்க	விடக் டா .
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நாம்	எப்ப 	இ ந்தா ம்	ஏற்பவர்கேள	நல்ல	நண்பர்கள்.	இவர்க டன்
ேசர்ந்தி க்ைகயில்	எளிதாகச்	சிரிப் 	வ ம்.	நம்	உடேலா,	மனேமா
ெநாந்தி க்ைகயில்,	அைத	நாம்	ெசால்லாமேலேய	 ரிந் ெகாள்வார்கள்.
அப்ேபாெதல்லாம்	ஆ தலாகப்	ேபசி,	அல்ல 	ேபச்ைச	ேவ 	திைசயில்	ெகாண்



ெசன் ,	நம்	மனப்பாரத்ைத	ேலசாக் வார்கள்.
���������	������?
`எனக் 	நிைறய	நண்பர்கள்	இ க்கிறார்கள்!’	என் 	ெப ைம
ேபசிக்ெகாள்பவர்கள்	அவர்களில்	எத்தைனேபர்	உண்ைமயானவர்கள்	என்
நிைனத் ப்பார்க்கிறார்கேளா?
நிைறயச்	சாப்பிட் 	உடம்ைபக்	ெக த் க்ெகாள்வைதவிட	சத் 	நிைறந்த	உண
சிறிதாகி ம்	ேபா ேம!
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`நான்	ஏன்தான்	இப்ப 	எளிதாக	மனம்	தளர்ந் வி கிேறாேனா!’	என்
அ த் க்ெகாள்கிறவரா	நீங்கள்?	அப்ப யானால்	நீங்கள்	தனியாக	இல்ைல.
உங்க டன்	95%	ேபர்	இ க்கிறார்கள்.

ற்றில்	 ன் 	ேபர்தான்	ெவற்றிப்பாைதயில்	நடக்கிறார்களாம்.	அவர்க க்
மட் ம்தான்	திறைம,	அதிர்ஷ்டம்	எல்லாம்	வாய்த்தி க்கிறேதா?	இல்ைல.
அவர்க க் ம்	 ைறகள்	இல்லாமலில்ைல.	ஆனால்,	வாழ்ைவ	எப்ப
எதிர்ெகாள்வ 	என்ப 	 ரிந்தவர்கள்	அவர்கள்.
தம்ைம மறியா 	மற்ெறா வர்	விரிக் ம்	வைலயில்	வி ந் வி கிறார்கள்	பிறர்.		
����	������	�������	��������?
1	`என்னால்	என்னெவல்லாம்	 யா ?’	என்ற	வீண்ேயாசைனக் த்	தம்ைம
உட்ப த்திக்ெகாள்பவர்கைள.
“சந்திரைனப்	பி க்கேவண் ம்	என் 	உ தி	எ த் க்ெகாண்டால்,
நட்சத்திரமாவ 	கிைடக் ம்”.	(தி .அ பவசாலி)
அதாவ ,	`கணக் ப்பரீட்ைசயில்	 ற் க் 	 	வாங் ேவன்!’	என்
ைனந்தால்,	அ ப 	மதிப்ெபண்களாவ 	கிைடக் ம்.	`எப்ப ேயா	ேதர்ச்சி

ெபற்றால்	ேபா ம்!’	என்றால்…?

2	`இப்ேபா 	எந்தவிதப்	பிரச்ைன ம்	கிைடயா .	 திதாக	ஒன்ைற	ஆரம்பித்
மாட் க்ெகாள்வாேனன்!’	என் 	ஏற்ெகனேவ	 ழம்பி,	தாம்	வ த்த	பாைதயில்
மாற்றமின்றி,	ஆனால்	சலிப் டன்,	நடப்பவர்கைள.
3	`எளிதான ,	எல்லா ம்	ெசய்கிறார்கேள!’	என் 	 டாத	காரியத்ைதத்	 ணிந்
ெசய்பவர்.	(`தைலைம	அதிகாரிகேள	லஞ்சம்	வாங் ம்ேபா ,	நாம்	வாங்கினால்
என்ன	தப் ?’)

4	ஒ 	காரியத்ைத	ஆரம்பித் விட் ,	அ 	எதிர்பார்த்தவைகயில்	நடக்காவிட்டால்
மனம்	தளர்ந் வி பவர்கள்.	அதன்பின்,	`நான்	 ட்டாள்,	அதிர்ஷ்டம்
இல்லாதவன்,’	என் 	தம்ைமத்தாேம	 ைற	 றிக்ெகாண் ப்பார்கள்.	இ
அடக்கமா?

`உனக் த்தான்	அதிர்ஷ்டேம	கிைடயாேத!’	என் 	 றிேய	இப்ப ப்பட்டவர்கைள



வீழ்த் வ 	எளி .	அவர்க ம்	தாம்	நிைனத்த 	சரிதான்	என்
நம்பிவி வார்கள்.
5	மேனாதிடமின்றி,	எைத ம்	ஒத்திப்ேபா பவர்கள்	--	`சரியான
த ணத்ைதத்தான்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் க்கிேறன்!’	என்ற	சாக் டன்.

என் டன்	ேவைலபார்த்த	ஓர்	ஆங்கில	ஆசிரிைய,	“நான்	ஐம்ப 	வய க் ப்பின்
தினசரிக க் 	எ தப்ேபாகிேறன்!”	என்பாள்.
“அ 	என்ன	கணக் ?”	என் 	ேகட்டேபா ,	“சரியான	காரணத்ைதத்தான்
ைவத்தி க்கிேறன்,”	என் 	ந வினாள்.	காரசாரமாக	எ தினால்.	நிைறய
அல்லல்கைளச்	சந்திக்க	ேநரி ம்	என் 	என்ைனப்	பார்த் ப்	பயந் ேபாயி ப்பாள்.
இ 	நடந் 	இ ப 	ஆண் க க் ேமல்	ஆகிவிட்டன.	அவள்	எைத ம்
எ தியதாகத்	ெதரியவில்ைல.

ெசய்ய	ேவண் யைத	இன்ேற	ஆரம்பிக்கலாேம!	விைள க க் ப்
பயந் ெகாண்ேட	இ ந்தால்,	எைத ம்	சாதிக்க	 யா .

��������	�����
கனவிேலேய	 கம்	காண்பவர்கள்	அைத	நனவில்	ெசயலாற்ற	 ைனவதில்ைல.

`நான்	ெவளிநாட் ல்	ேவைல	பார்த் ,	ஐந்ேத	வ டங்களில்	லட்சாதிபதி
ஆகப்ேபாகிேறன்!’	என்றவர்கைளப்	பார்த்தி க்கிேறன்.	கன 	மட் ம்	ேபா மா?
ெசயலில்	காட் ,	கண்ட	கனைவ	நனவாக் ம்	 ணி ம்	ேவண் ேம!
காைலயில்	ஆ 	மணிக் 	சாப்பாட் க்கைட	ஒன்றில்	ேவைலபார்க்க
ெவளிநாட் லி ந் 	வ ம்	ஒ வர்	இர 	ஒன்ப 	மணிக் த்தான்	தன்	அைறக் த்
தி ம் வார்.	(மிக ம்	கைளப்பாகத்	ெதன்பட்ட	ஒ 	பரிசாரகைர	நான்	விசாரித் த்
ெதரிந் ெகாண்ட	ெசய்தி	இ ).

சம்பளம்	தாய்நாட் ல்	கிைடப்பைதவிடப்	பன்மடங் 	அதிகம்	என்றா ம்,
அயல்நாட் ல்	அத்தியாவசியமான	எல்லா	ெபா ட்க க் ம்	விைல ம்

தல்தாேன?

கன 	கனவாகேவ	ேபாய்வி ம்	என் 	 ரி ம்ேபா 	வாழ்க்ைகயில்	சலிப் தான்
ஏற்ப கிற .	 கிய	காலத்தில்	ெவற்றி	காண	நிைனப்ப 	அசட் த்தனம்.
அதற் 	 க் 	வழியில்	ேபானால்தான்	உண் .

உைழப் 	மட் ம்	ேபா மா?	நம்பிக்ைக,	 ணிச்சல்,	ெபா ைம	ஆகியைவக ம்
ெவற்றிகாண	அவசியமான	தன்ைமகள்.
�����������
நாம்	ஒ 	காரியத்ைதத்	 வங் ன்,	`உன்னால்	 ம்,’	என்



ஊக் விப்பவர்கள்	அரி .	`நான்	ெசய் 	காட் கிேறன்!’	என் 	மன க் ள்ேளேய
சவால்	விட் ,	 ணிந் 	நமக் ப்	பி த்த	ஒ 	காரியத்தில்	ஈ பட்டால்
சிறிதளவாவ 	ெவற்றி	கிட் ம்.	அப்ேபா ,	நம்	நம்பிக்ைகையக்
ைலக்கப்பார்த்தவர்கள்,	`எனக் 	 தலிேலேய	ெதரி ம்,	நீ	ெவற்றி	ெப வாய்

என் !’	என்ப ேபால்	மா வார்கள்!
இப்ப ப்பட்ட	உலகின்	ேநாக்ைகப்	 ரிந் ெகாண்டால்,	எளிதில்	மனம்	தளரமாட்ேடாம்.

சி 	ெவற்றிகள்	வ ம்ேபா 	அைவக க்காக	மகிழக்	கற்கேவண் ம்.
எ த்தாளராக	ேவண் ம்	என்ற	கன 	உைடயவர்	எ த்த	எ ப்பிேலேய	 தினம்
எ த	 யற்சிக்கலாமா?	அவர்	ெபயரில்	ஒ 	 க் 	ெவளியானா ம்	மகிழ்வேத
தல்	ப .	அப்ேபா 	எ ம்	மகிழ்வில்,	உற்சாகத்தில்,	இன் ம்	 யற்சிகள்	எ க்க
ைனவார்.

ஆனால்,	ஒ 	சி 	ெவற்றி	கிைடத்த டன்,	`நான்	சாதித் விட்ேடன்!’	என்ற
ரிப் டன்	ஒேர	நிைலயில்	இ ந்தால்	ேதால்விதான்	எ ம்.
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`ஏதாவ 	ெசய்யலாமா?’	என் 	ஓய்ந்த	ேநரத்தில்	 ட் 	ேயாசைன	ெசய்வ
எந்த	பலைன ம்	அளிக்கா .	மாறாக,	`இ தான்	ெசய்யப்ேபாகிேறன்!’	என்ற

ெவ த் க்ெகாள்வ 	அவசியம்.	நம்ைம ம்	அறியாமல்	த ந்த	வழி ைறகள்
லப்ப ம்.
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தைடக ம்,	தவ க ம்	தவிர்க்க	 யாதைவ.	இயன்றவைர	 யற்சித்தால்,
தாேன	சரியான	பாைத	ெதளிவா ம்.		
`ஒேர	 யற்சியில்	நீங்கள்	எைதயாவ 	கண் பி த்தி க்கிறீர்களா?’	என் 	ஒ
விஞ்ஞானிையக்	ேகட்டேபா ,	`பல	 ைற	 யன்றபின்,	ஒ 	காரியத்ைத	எப்ப ச்
ெசய்யக் டா 	என் 	கற்ேறன்!’	என் 	பதில்	வந்ததாம்.
பிரபல	எ த்தாளர்கைளக்	ேக ங்கள்,	`அ த் த்	தி த்தாமல்,	என்றாவ 	உங்கள்
பைடப் கைளப்	பிர ரத்திற் 	அ ப்பி	இ க்கிறீர்களா?’	என் .		

தவ கள்	 ரியாமல்	ஒ 	காரியத்ைதத்	தி ப்தியாகச்	ெசய்வ 	என்ப 	இயலாத
காரியம்.	அதனால்	மன ைடந் 	ேபாகா ,	இனி ம்	அப்ப 	நடக்காமல்
பார்த் க்ெகாள்வேத	ெவற்றிக் 	அறி றி.
எதிர்பார்த்த	ெவற்றி	கிைடத்தபின்ன ம்,	அதிேலேய	ேதங்கிவிடா ,	இலக்ைக
உயர்த்திக்ெகாண்ேட	இ க்க	ேவண் ம்.
தன்ைனேய	உணர்ந் ெகாண் ,	விடா யற்சி	ெசய்பவைர	வீழ்த் வ 	க னம்.
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“ேநற் 	எனக் 	என்	கணவர்ேமல்	ஒேர	ேகாபம்!”	என்றாள்	என்	சிேநகிதி	 தினி.

நான்	 ன்னைக டன்	ேகட் க்ெகாண் ந்ேதன்.

“ஒ 	நாள்	விட் 	ஒ 	நாள்	 ப்ைபைய	ெவளியில்	ேபாடேவண் ய 	அவ ைடய
கடைம.	அவேரா	மறந் விட்ட ேபால்	இ ந்தார்.	எல்லா	ேவைல ம்	நாேன	ெசய்ய
ேவண் ம்	என்றால்	எப்ப ?	அதான்	அவேரா 	ேப வைத	நி த்திவிட்ேடன்”.

அப்ேபா 	வந்த	என்	கணவர்,	“உங்கள்	கணவர்	எப்ப 	இ க்கிறார்?”	என்
தினிைய	விசாரித்தார்,	மரியாைதைய	உத்ேதசித் .

அவள்	பதில்	ெசால் ன்	நான்	 ந்திக்ெகாண்ேடன்.	“ெதரியா .	அவள்	ேநற்
ராத்திரியிலி ந் 	அவ டன்	ேப வதில்ைல!”
நாங்கள்	 வ ம்	ேசர்ந் 	சிரித்ேதாம்.	எந்த	தாம்பத்தியத்தில்தான்	பிணக் கள்
இல்ைல?
இம்மாதிரி	–	சில	நாட்கள்	`ெமௗன	விரதம்’	கைடப்பி ப்ப 	--	உணர்ச்சி ர்வமான
ஒ 	மிரட்டல்தான்.	சி பிள்ைளத்தனம்	என் 	ேதான்றலாம்.	ஆனால்,
ேகாபத்ைதேயா,	ஏமாற்றத்ைதேயா,	த மாற்றத்ைதேயா	ெவளிக்காட்ட	ேவ 	வழி
ெதரியாததால்	இப்ப ச்	ெசய்கிேறாம்.

பால்யப்ப வத்தில்	இம்மாதிரியான	நடத்ைத	சாதாரணமாக	நிகழ்வ .

என்	சக	ஆசிரிைய	மிஸஸ்.சிங்,	“ேநற் 	எனக் 	என்	மகன்ேமல்	ஒேர	ேகாபம்.	நான்
ெசால்வைதேய	ேகட்பதில்ைல.	Go	to	hell!	(நரகத்திற் ப்	ேபா!)	என்
கத்திவிட்ேடன்,”	என்றாள்.	 ற்ற	உணர்ச்சியா,	இல்ைல	ேபச	ஏேதா	ஒன்
கிைடத்தேத	என்பதாலா	என் 	 ரியவில்ைல.
இைதேயதான்	சி வர்க ம்	எதிர்பார்க்கிறார்கள்.	சி வர்கள்	அப்ப 	நடந்தால்,
கவனியா 	இ ந் வி வேத	நலம்.

நான் 	வய க் ட்பட்ட	 ழந்ைதகள்	கீேழ	வி ந் விட்டால்,	அ தப 	தாைய
அ ப்பார்கள்!	தம்	ேவதைனைய	ேவ 	எப்ப த்தான்	ெவளிக்காட் வ !

(எங்கள்	வீட் ப்	 ைனக் ட் ம்	அப்ப த்தான்.		 க்கம்	வந் விட்டாேலா,
ெதாைலகாட்சியில்	வ த்தமான	காட்சி	வந்தாேலா,	தாங்க யா 	என்ைன



அ க் ம்.	உணர்ச்சிப்ெப க்ைக	ெவளிக்காட்ட	அதற் த்	ெதரிந்த	வழி	அ .
காட்சி	 ரியாவிட்டா ம்,	ேசாக	இைச	 ரி ம்	ேபாலி க்கிற ).		

சி வர்கேளா,	ெபரியவர்கேளா,	நம்	உணர்ச்சிகைளக்	கட் ப்ப த்த	விடலாமா?	பல
சந்தர்ப்பங்களில்	நம்ைம ம்	அறியாமல்	அப்ப த்தான்	ெசய் வி கிேறாம்.

சிலர்	எதற்ெக த்தா ம்	பிறர்மீேத	 ற்றம்	கண் பி த் க்ெகாண் ,	தா ம்
நிம்மதியில்லாமல்,	பிற க் ம்	நிம்மதி	கிைடக்காமல்	ெசய்வார்கள்.	எதிர்பார்ப் கள்
மிைகயாக	இ ப்ப ம்	ஒ 	காரணம்.
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உமாராணி	ெசல்லமாக	வளர்ந்தவள்.	 ன் 	அண்ணன்க க் ப்பிற 	பிறந்ததால்,
அவள்	ேபச் க் 	ம ேபச் 	கிைடயா .	தமிழ்	திைரப்படங்களில்	வ ம்
ழந்ைதகள்ேபால்	அவள்	ெபரியவர்கைள	எதிர்த் ப்	ேப வாள்.	அைத ம்	வியந்

பாராட் வார்கள்,	`எவ்வள 	ைதரியமாகப்	ேப கிறாள்!’	என் .

இப்ப 	வளர்ந்தவள்,	கணவன்	சிவராம ம்	எல்லா	விஷயங்களி ம்	அவைள
அ சரித் ப்	ேபாகேவண் ெமன் 	எதிர்பார்த்ததில்	அதிசயமில்ைல.	தான்
ெசான்னப 	ேகட்கவில்ைல	என்றால்	அள க் 	மீறிய	ேகாபம்	எழ,	உதட்ைட
இ க்கியப ,	சில	நாட்கள்	அவ டன்	ேப வைதத்	தவிர்த்தாள்.
எதற்ெக த்தா ம்	அவள்	 ற்றம்	கண் பி க்க,	அவன்	பதி க் க்	கத்த,
அவர்கள்	உறேவ	கசப்பாகிவி கிற 	என் 	சில	மாதங்களில்	 ரிந் ெகாண்டான்
சிவராமன்.

`உன்ைனப்	பாதிப்ப 	எ ?	ெசான்னால்தாேன	 ரி ம்?”	என் 	ஒ 	தடைவ
ெசால்லிவிட் ,	அகன் வி வேத	சரியான	 ைற	என் 	ேதான்றிப்ேபாயிற் .

இந்த	 ழந்ைதத்தனம்	தான்	ெசான்னதாேலா,	ெசய்ததாேலா	இல்ைல,	அவள்
வளர்ந்த	 ைறயால்தான்	என் 	ெதளிந்தான்.	ெபற்ேறார்,	அண்ணன்மார்கைள
மகாராணிேபால்	அதிகாரத் டன்	நடத்தியவள்	இல்ைலயா!	அவ ைடய
ேகாபத்ைத	அலட்சியம்	ெசய்தான்.	அவனிடம்	எந்த	எதிர்ப் ம்	இல்லா ேபாக,	உமா
அந்த	நடத்ைதையக்	ைகவிட்டாள்.		
`என் டன்	ஒ வர்	ேமா வதா!’	என் 	ஆணவம்	தைல க் ம்ேபா தான்
சச்சர கள்	எ கின்றன.

���
ஒ 	பலசரக் க்கைடக் 	நான்	ேபானேபா ,	கைடைய	 ட	அைரமணிேய
இ ந்த .	நான்	எப்ேபா ம்	ேபா ம்	கைடதான்.	என்ெனன்ன	சாமான்	ேவண் ம்
என் 	நான்	 ற,	“ ன்னாேலேய	வந்தி ப்ப தாேன?	இவ்வள 	ேலட்டா	வந்
க த்த க்கறீங்கேள!”	என் 	கைடச்	சிப்பந்தி	எரிந் வி ந்தார்.



`கைட	இன் ம்	திறந் தாேன	இ க்கிற ?	உங்கள்	ேவைல	எங்கைளக்
கவனிப்ப தாேன?’	என்ற	ரீதியில்	நா ம்	ஆத்திரப்படவில்ைல.
பிறர்	நம்மீ 	ஆத்திரப்ப வ ,	அேனகமாக,	அவர்கள்	ஏேதா	 ழப்பத்தில்
இ ப்பதால்தாேன!	பிறர 	நடத்ைதக்ெகல்லாம்	நாம்	ெபா ப்ேபற் ,	 ற்ற
உணர்ச்சிக்ேகா,	ேகாபத்திற்ேகா	ஆளாவ 	 ட்டாள்தனம்.

`நாள்	 ரா ம்	ேவைல	ெசய் 	கைளத் ப்	ேபாயி க்கிறார்,	பாவம்!	அத் டன்,
அயல்நாட் க் 	வந்தி ப்பதால்	 ம்பத்தினைரவிட் ப்	பிரிந்தி க் ம்	ஏக்கம்
ேவ !‘	என் 	 ரிந்த .			

“எங்ேக	இ க்கிற 	என் 	காட் ங்கள்.	நாேன	எ த் க்ெகாள்கிேறன்!”	என்
ஓரி 	சாமான்கைள	எ க்க,	அவ க் 	அ ைக	வந் விட்ட .

இன்ெனா 	கைடயில்,	சில	வ டங்களாக	ேவைல	பார்த் வந்த	கணபதிைய
எனக் த்	ெதரி ம்,	எல்லாரிட ம்,	மலாய்,	ஆங்கிலம்,	தமிழ்,	இந்தி	என் 	பல
ெமாழிகளி ம்	கலகலப்பாகப்	ேப வார்.	தி ெரன் 	அவர்	நடத்ைத	மாறிய .	ஒேர
சி சி ப் .	ஏதாவ 	ேகட்டால்,	மரியாைத	இல்லா 	கத்தினார்.

சற் 	ேயாசித்ததில்,	அ த்த	ெத விேலேய	 ளிர்	சாதன	வசதி டன்
அக்கைடயின்	ெபரிய	கிைள	ஒன் 	திறக்க,	 தல்	சம்பளத் டன்	அைத
வகிக்க	இவைரத்	ேதர்ந்ெத க்கவில்ைல	என் 	ஆத்திரப்ப கிறார்	என்
ஊகித்ேதன்.	அவேர	ெநாந்தி க் ம்ேபா ,	நா ம்	அவர்	மனைதக்	காயப்ப த்த
ேவண் மா	என் 	விலகிப்ேபாேனன்.

��������	����������?
நமக் 	ஆத்திரம்	ஏற்பட்டாேலா,	அல்ல 	பிறர்	நம்மீ 	ஆத்திரப்பட்
அவர்கைளப்ேபால்	நம்ைம ம்	மாற்ற	 யன்றாேலா,	நம 	உணர்ச்சிப்ெப க்ைக
அடக்க	சிறந்த	வழி	 ச்ைச	ஆழமாக	உள்ளி த் 	வி வ தான்.

எல்ேலாரிட ம்	அ க்க 	ஆத்திரப்ப வைதேய	வழக்கமாகக்
ெகாண் ப்பவர்கைள,	`அ 	அவர்	வந்த	வழி.	அவர்	எப்ப ேயா	தம்
வாழ்க்ைகைய	வாழ்ந் விட் ப்	ேபாகட் ம்!’	என் 	விடேவண் ய தான்.
ெகடப்ேபாவ 	அவர 	ஆேராக்கியம்தாேன!

	



14.	��������������
���������������!

	
`ெபண்	என்றால்	ஆ க் 	அடங்கி	இ க்கேவண் ம்!’

ெபண்கள்	கல்வியறி 	ெப வேத	தகாத	காரியம்	என்றி ந்த	காலத்தில்
எவெரவேரா	எ தி	ைவத் விட் ப்ேபான .	ஆணாதிக்கத்தில்	நம்பிக்ைக
ெகாண்டவர்கள்	தற்காலத்தி ம்	நம் வ 	–	தமக் ச்	சாதகமாக	இ ப்பதால்.
இன் 	ெபண்க ம்	கல்வியில்	சிறந் 	விளங் கிறார்கள்.	உத்திேயாகம்	வகித் ,
ெசாந்தக்காலில்	நிற்க ம்	 கிற .	அவர்கைள	இப்ேபா 	ேநரிைடயாக
எதிர்த்தால்,	ஆத்திரம்ெகாண் 	எதிர்ப்பார்கேள!	அதனால்,	அவர்கேள	உணராதப
ைகயாள்வ 	வழக்கமாக	ஆகிவிட்ட .

�������	������������	������	���������
����������!
1	ேபாலியான	 கழ்ச்சி லம்.
எந்தப்	ெபண் ம்,	`நீ	எவ்வள 	அழ !’	`உன்ைனமாதிரி	ெவ ளித்தனமாக
சிரிப்பவர்கைள	இப்ேபா 	எங்ேக	பார்க்க	 கிற !’	என்ெறல்லாம்	பலவாறாகப்
பாராட் னால்,	உடேன	மயங்கிவி வாள்.
2	ேவ 	எந்த	கவன ம்	இல்லாத ேபால்	அவைளேய	 ர்ந் 	கவனிப்ப .	(பல
நாட் ப்	ெபண்க ம்	இதற் த்தான்	மயங் வதாகத்	ெதரிவித்தி க்கிறார்கள்).

3	ேபாலியான	கரிசனத்தால்.
`இந்த	இளம்	வயதில்	உனக் 	இவ்வள 	ெபா ப் களா!’
`நீ	வய க் மீறிய		 த்திசாலி.	அதனாேலேய	உன்ைன	ஒ வ ேம
ரிந் ெகாள்வ 	கிைடயா ,	இல்ைலயா?’

4	இனிைமயான	ேபச் .

ஒ 	ெபண் க் 	எந்த	விஷயத்தில்	ஆர்வம்	இ க்கிற 	என்பைதப்
ரிந் ெகாண் ,	அைதப்பற்றிேய	ேபசி,	அவள்	நம்பிக்ைகைய ம்,	நட்ைப ம்
ெப வதற் 	ஒ 	நல்ல	வழி	இ .

5	ஒ வர 	மனைதப்	 ண்ப த்திவிட் ,	அள க் 	மீறி,	தி ம்பத்	தி ம்ப
மன்னிப் 	ேகா வ .



6	ஒ 	ெபண்	ேவ க்ைக	என்ெறண்ணி	எைதயாவ 	ரசித் க்	 ைகயில்,
ெபரிதாகச்	சிரிப்ப .

7	பரி கள்	வழங் வ .		

(இவற்றில்	சில	வழிகைளப்	ெபண்க ம்	ைகயாளக் ம்).
`நான்	ெசான்னைதக்	ேகட்க	யார்	இ க்கிறார்கள்!’	என் 	கழிவிரக்கத் டன்	ேபசி,
பச்சாதாபத்ைத	உண் பண் வ .

8	கத் வ .	இம் ைற	பலிக்கா ேபானால்,	அ வ .	(சி 	 ழந்ைதக க்
இத்தன்ைம	இயற்ைகயாகேவ	அைமந்தி க்கிற ).

வாழ்க்ைகத் ைணேயா,	நண்பர்கேளா,	ஒ வரின்	நம்பிக்ைகையப்	ெபற்றபின்,
தமக் ச்	சாதகமானைத	 ழ்ச்சி	ெசய்தாவ 	ப யைவக்கிறார்கள்	பல ம்.
இலக்கானவர்களின்	வி ப்பத்திற் 	மாறாகச்	ெசயல்	 ரிய	ைவக்கிறார்கள்.
���
சிவானி	பள்ளிப்ப ப்ைப	 த் விட் ,	உயர்கல்வி	ப த்தேபா 	காதலனாக
அைமந்தவன்	ராஜா.	காதல்	மயக்கத்தில்,	அவ க் ப்	ேபாைதப்பழக்கம்	இ ந்த
அப்ேபா 	அவ க் த்	ெதரியவில்ைல.

சில	மாதங்கள்	உல்லாசமாகக்	கழிந்தன.

`உனக் 	உண்ைமயில்	என்ேமல்	காதல்	இ ந்தால்,	நான்	ெசான்னைதக்	ேகட்பாய்,’
என் 	ராஜா	வற் த்த	ஆரம்பித்தான்.	 தலில்	ம த்த	சிவானி,	அவன்	ேபச்சில்
மயங்கி,	ஓரி 	 ைற	அவ டன்	ேசர்ந் 	ேபாைத	ம ந்ைத	உடலில்
ெச த்திக்ெகாண்டாள்.	விைரவிேலேய	அப்பழக்கத்திலி ந் 	வி பட	 யா
ேபாயிற் .

����������	����	�������?
அதற் ம்	ஒ 	வழி	காட் னான்	காதலன்.

ேபாைத	ம ந்ைத	விற்பைன	ெசய்ததற்காகக்	ைக 	ெசய்யப்பட் ,
சிைறச்சாைலயில்	அைடக்கப்பட்டாள்	சிவானி.
` த்தி	ெகட் ப்ேபாய்	அவேனாட	ேசர்ந் ,	என்	வாழ்க்ைகையேய
பாழ ச் க்கிட்ேடன்!’	என் 	கதறினாள்	சிவானி.	(மேலசிய	ெதாைலகாட்சியில்
பார்த்த ).

பிறைரத்	தம்	வசப்ப த்த	வி ம் கிறவர்கள்		தாேம	சிறந்ேதாங்க	ேவண் ம்	என்ற
ேநாக்கம்	ெகாண்டவர்களாக	இ ப்பார்கள்.	அதனால்	பிறைர	ஏளனம்	ெசய் ம்,
அச்ச த்தி ம்	அவர்க க் த்	தம்ேமேலேய	சந்ேதகம்	எழச்
ெசய் வி வார்கள்.



`எனக் த்	ெதரிந் விட்ட .	உனக் 	யாேரா	காதலன்	இ ந்தி க்கிறான்!’	என்
மிரட் 	மைனவியின்	பணிைவப்	ெபற	 யற்சிப்பார்கள்	சிலர்.	பழி	உண்ைமயாக
இல்லாவிட்டா ம்,	ெபண் க் 	அச்ச ம்	 க்க ம்	எ ம்.
ெபா க்க	 யா 	அவள்	எதிர்த்தால்,	சாமான்கைளத்	 க்கிப்ேபாட்
உைடத்தல்.	`விவாகரத் தான்	ஒேர	வழி!’	என் 	மிரட் வான்.

ம்ப	அைமதி	ெக ேம,	 ழந்ைதகள்	அஞ் வார்கேள	என்
பணிந் வி கிறாள்	ெபண்.

`நீங்கள்	ஓயாமல்	என்ைனக்	கட் ப்ப த் கிறீர்கள்!’	என்ற	எதிர்ப் 	எ ந்தால்,
அந்தக்	 ற்றச்சாட்ைட	ம ப்ப ம்	ஒ 	கைலதான்
லாவகமாக	ேபச்ைச	மாற்றக் ம்.

`நான்	சி 	வயதில்,	உன்ைனப்ேபால்	மகிழ்ச்சியாக	இ க்கவில்ைல!’	(அந்தஸ்
வித்தியாசத்தில்	மணம்	 ரிந் ெகாள்பவர்கள்	ைகயா ம்	 ைற).
வலிய	வரவைழத் க்ெகாண்ட	அ ப் :	`உனக் 	என்ைன	ஏதாவ
ெசால்லிக்ெகாண்ேட	இ க்கேவண் ம்!’
���
“உனக் க்	கைடயில்	இ ப்பைத	எல்லாம்	வாங்கிவிட	ேவண் ம்!”
பாஸ்கரன்	கத்திய 	எல்லா க் ம்	ேகட் ம்ப 	அைமந்த .	அவன்	தன்
மைனவிையத்தான்	வார்த்ைதகளால்	தாக்கினான்	என்பதில்	யா க் ம்	சந்ேதகம்
இ க்கவில்ைல.
“எனக்ெகன் 	வாய்த்தாேய!	அ ட்டாள்!”	என்ற	சீறல்	ேவ !

கம்	சி க்க,	தாரா	 ற் ற் ம்	பார்த்தாள்.	அைனவ ம்	எ ம்	காதில்
விழாத ேபால்	தத்தம்	காரியத்ைதப்	பார்த் க்ெகாண் ந்தார்கள்	அந்தப்
ேபரங்கா யில்.
வீட் க் 	வந்த ம்,	அ ைக டன்,	ஒ 	ெபா 	இடத்தில்	கணவன்	தன்ைன
அவமானகரமாக	நடத்தியைத	பதின்ம	வய 	மகளிடம்	 ைறயிட்டாள்	தாரா.
“ஒன்ைறப்	பத்தாக் வேத	இவள்	ேவைல!	 ம்மா	ெசால்கிறாள்,”	என்
சமாளித்தான்	பாஸ்கரன்.

மைனவியிடம்,	“நீேய	ஏேதேதா	கற்பைன	ெசய் ெகாள்கிறாய்!	நான்	எங்ேக
அப்ப ச்	ெசான்ேனன்!”	என் 	அப்பாவித்தனமாகக்	 ற,	அவ க் க்	 ழப்பம்
உண்டாகிய .

பல	 ைற	அப்ப ேய	நடக்க,	தாராவின்	ெபா ைம	மீறிய .	“இன்ெனா 	 ைற



நீங்கள்	அப்ப 	நடந்தால்,	நா ம்	அங்ேகேய	பதி க் க்	கத் ேவன்!”	என்
மிரட் னாள்.
அ த்த	 ைற,	அவள்	ஒவ்ெவா 	சாமாைனக்	ைகயில்	எ க் ம்ேபா ம்,	`இ
எதற் ?	அநாவசியம்!’	என் 	பாஸ்கரன்	ஆட்ேசபிக்க,	அவள்	வாங்கவில்ைல.
(அவர்க க் ப்	பணப்பிரச்ைன	கிைடயா .	அதிகாரம்	ெசய்பவன்தான்	ஆண்
என்ற	மனப்பான்ைம	ெகாண்ட	மனிதர்க ள்	ஒ வன்	பாஸ்கரன்).

“சாப்பிட	ெநா க் த்தீனி	ஒன் ேம	இல்ைலேய1”	என் 	 ைறப்பட்டேபா ,
“எ ேம	வாங்காேத	என் 	நீங்கள்தாேன	ெசான்னீர்கள்?	எப்ப ப்	பண் வ ?”
என் 	தாக்கினாள்	மைனவி.		
பயம்,	மரியாைத,	கலாசாரம்	என் 	ஒேரய யாக	விட் க்ெகா த் விட்டால்,
நம்ைமேய	நம்மால்	மதிக்க	 யா 	ேபாகலாம்.	அல்ல ,	நம்	அதிர்ஷ்டத்ைதக்
ைற	 றிக்ெகாண்ேட	இ ப்ேபாம்.

�������������	���	����������!
சில	சமயம்,	நண்பர்கேளா,	உறவினர்கேளா,	`நீ	இ தான்	ெசய்யேவண் ம்,
இப்ப த்தான்	ெசய்யேவண் ம்!’	என் 	வற் த் வார்கள்.	சாப்பாட்
சமாசாரேமா,	உைட	வாங் வேதா	எல்லாவற்றி ம்	அவர்களின்	 க்கீ
இ க் ம்.
நம்	உணர் கைளவிட	அவர்கள 	உணர் க் 	எதற்காக	அதிக	மதிப் க்
ெகா த் 	நடக்கேவண் ம்?
(வி ந்ேதாம்பல்	என்ற	ெபயரில்	நம்ைம	அள க் மீறி	சாப்பிட	ைவத் ,	ம நாள்
வயிற் க்ேகாளாறால்	அவதிப்பட	ைவப்பவர்கள்	சிந்திப்பார்களா?!)
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நி வனேமா,	 ம்பேமா,	எந்த	தைலவ க் ம்	ஒேர	நியதிதான்.	பிறர்
ெசால்வைதக்	கா ெகா த் 	ேகட் விட் ,	சந்தர்ப்பத்திற் த்	த ந்தப
ேவைலையப்	பகிர்ந்தளித் விட் 	ஒ ங்கிவிட்டால்	எந்தக்	காரிய ம்	சிறப்பாக

ம்.

����	�������!
பல	பள்ளிக் டங்களில்	ஆசிரியர்களின்	ெபா க் ட்டம்	நைடெப ம்ேபா ,	ஒேர
ரல்தான்	ஒலிக் ம்	–	தைலைம	ஆசிரியர .	`பதவி	கிைடத் விட்ட .	இனி

நான்	கற்க	ேவண் ய 	எ மில்ைல!’	என்ற	அகங்காரம்!	பாதிக்கப்ப பவர்கள்
என்னேவா	மாணவர்கள்தாம்.
தைலைய	நிமிர்த்திக்ெகாண் 	எல்லாைர ம்	விரட் க்ெகாண்ேட
இ க்கேவண் ம்,	அப்ேபா தான்	தம்	ேபச் க் 	ம ேபச்ேச	இ க்கா ,	தாம்
நிைனத்தப 	நடப்பார்கள்	என் 	எண்ணிய	தைலவர்கள்	நிைலப்ப 	கிைடயா .
இவர்க க் த்	தம்	 ைற	நிைறகள்	 ரிவதில்ைல.

எங்கள்	பள்ளியின்	தைலைம	ஆசிரியர்	அ த்த	வ ப்பிற்கான	மணி	அ த்த ேம
ஆசிரியர்கள்	அைறக் 	ெவளிேய	நின் ெகாண் ,	 ழ ம்	கதைவப்	பி த்
நிற்பார்.	“Teachers!	Go	to	class!”	என் 	ஆசிரியர்கைள	தத்தம்	வ ப்பிற் ப்
ேபாகப்	பணிப்பார்.
`நான்	ஒ 	ெபரிய	அதிகாரி!’	என்ற	ெப மிதம்	அவைர	அப்ப 	நடக்க
ைவத்தி க்கலாம்.	ஆனால்,	ஒ 	நல்ல	தைலவர்	இப்ப 	நடக்கமாட்டார்.	எல்லா
அதிகாரிகைள ம்	`தைலவர்’	என் 	ஏற்க	இயலா .

ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	இப்ப ேய	அதிகாரம்	ெசய்ய,	எங்க க் 	எரிச்சல்	 ண்ட .
நாங்கள்	என்ன	மி கங்களா,	ஓயாமல்	ஒ வர்	விரட்ட?

“நமக்காக	கதைவத்	திறந் வி கிறாேர!	அவர்	ைகயில்	ஆ க் ப்	பத் 	கா
ைவத் விட் ப்	ேபாகலாமா?”	என் 	ஓர்	ஆசிரிைய	ேகட்க,	அைனவ ம்
ெபரிதாகச்	சிரித்ேதாம்.	இயலாைமையத்	தணித் க்ெகாள்ள	ேகலி	ேப வ ம்	ஒ
வழி.
���������	������	��������	�������
ஒ 	தைலவரானவர்	தன்	கீழ்	இ க் ம்	ஒவ்ெவா வரின்	 ணாதிசயத்ைத ம்,
ைற,	நிைறகைள ம்	ெதரிந் 	ைவத் க்ெகாள்வ 	அவசியம்.	 ைறகைளேய



ெபரி ப த்திக்ெகாண் ந்தால்,	யா க் த்தான்	கடைம	உணர் டன்
ெசயலாற்றப்	பி க் ம்!	பிறரிடம்	நல்லவிதமாக	நடந் ெகாண்டால்தாேன
நல்ெலண்ணம்	நீ த்தி க் ம்?
���
தைலைமப்	ெபா ப்பிலி க் ம்	ஒ வர்	எப்ப ெயல்லாம்	இ க்கக் டா
என்பதற் 	 ன் தாரணமாகத்	திகழ்ந்தவள்	மஹானி.
எதிர்பாராத	அல்ல 	நடக்கக் டாத	சம்பவங்கள்	நடந் விட்டால்	அைவகைள
எப்ப ச்	சமாளிப்ப 	என் 	அைமதி	 ைலயா 	ேயாசிக் ம்	திறைம
அைமந்தி க்கவில்ைல	அவ க் .	சிபாரி தான்	மஹானிைய	தைலைம
ஆசிரிையயாக	உயர்த்தி	இ ந்த .	அதனால்	பதவிக் 	ஏற்ற	மனத் ணி
இ க்கவில்ைல.
ஒ 	 ைற,	மாணவர்கள்	 ைக	பி க்கக் டா 	என்ற	பள்ளி	விதி ைறைய	மீறிய
மாணவர்கைளத்	திட்டப்ேபானாள்	மஹானி.	அவர்கேளா,	`அந்த	ஆசிரியர்,	இந்த
ஆசிரியர்,’	என் 	சிலரின்	ெபயர்கைளக்	 றிப்பிட் விட் ,	`அவர்கள்	மட் ம்
சிகெரட் 	பி க்கிறார்கேள!’	என் 	அவைளேய	தி ப்பிக்ேகட்டார்கள்,	திமி டன்.

மஹானி	தன்	நிதானத்ைத	இழந்தாள்.	தனக் க்	கீேழ	ேவைல	பார்ப்பவர்களின்
மரியாைதையக்	காப்ப 	தன்	கடைம	என் 	உணரத்	தவறினாள்.
விைள ?

பள்ளிெயங் ம்,	ஏன்,	ஒவ்ெவா 	வ ப்பைறயி ம்,	அவள்	கத்திய 	ேகட் ம்ப
ஒலிெப க்கியில்,	மாணவர்கள்	 றியைதப்	பரப்பினாள்	–	அந்த	ஆசிரியர்களின்
ெபயர்கைள ம்	மறவா 	 றிப்பிட் !	அதன்பின்,	பரிதாபத் க் 	உரிய	அந்த
ஆசிரியர்கள்	எந்த	 கத் டன்	மாணவர்கைள	நிமிர்ந் 	பார்ப்பார்கள்?

`தன்ைனேய	பிறர்	தட் க்ேகட் ம்ப 	ைவத் விட்டார்கேள	இந்த	ஆசிரியர்கள்!’
என்ற	பதட்டம்தான்	ஏற்பட்ட .

`ஆசிரியர்கள்	இங் 	மாணவர்கள்	இல்ைல.	அவர்க ம்	உங்கைளப்ேபால்	இ க்க
ேவண் ய	அவசியமில்ைல!’	என் 	அ த் ச்ெசால் ம்	ைதரியம்	மஹானிக்
இ க்கவில்ைல.
ட்டாள்தனமாக	தன்	கீழ்	ேவைல	பார்த்த	ஆசிரியர்கைளத்	தாக்கி,

அவர்க ைடய	மரியாைதைய ம்	இழந்தாள்.

நல்ல	தைலவர்	எந்நிைலயி ம்	நிதானம்	தவறா 	இ க்க	 யலேவண்டாமா?
��������	���
மாணவர்கள்	சட்ைடக்காலர்வைர	நீண்ட	தைல 	வளர்த் க்ெகாள்ளக் டா



என்ற	விதி	மேலசியப்	பள்ளிகளில்	உண் .	அைத	மீறிய	ஒ 	மாணவைன	நான்
கண் த்தேபா ,	“நீங்கள்	மட் ம்	 ைய	நீளமாக
வளர்த் க்ெகாண் க்கிறீர்கேள!”	என் 	சா னான்
நான்	நிதானமாக,	“நான்	ஆ மில்ைல,	இங் 	ப க்க	வந்த	மாணவ மில்ைல,”
என் 	பதிலளித்ேதன்.

என்ைனக்	ேகவலப்ப த் வதாக	நிைனத் 	அவன்	 றிய 	அவ க்ேக
அவமானத்ைத	விைளவித்த .	 கம்	சி க்க	அப்பால்	ேபானான்.
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ஒேர	நிைலயில்	இ ப்ப 	ஒ வ க் ப்	பா காப்பான	உணர்ைவ	அளிக்கலாம்.
ஆனால்,	`மா தல்’	என்ப 	பல	சமயங்களில்	நன்ைம	விைளவிக் ம்.	மா ம்
காலத்திற்ேகற்ப	நா ம்	மாறத்	தயாராக	இ க்கேவண் ம்.

எந்த	மா தைல ம்	ஏற்கத்	 ணிவற்ற	தைலவர்கள்	பிறர்	ெசால்வைதக்
ேகட்பதில்ைல.	தம்	ெசாற்ப 	ேகட்காதவர்க க் த்	தண்டைன	அளிக்க ம்
தயங் வதில்ைல.	இப்ேபாக்கினால்	அவர்க க் ம்	நிம்மதி	கிைடயா ,	அவர்கள்
ெசாற்ப 	நடப்பவர்க க் ம்,	ஏன்,	எதிர்ப்பவர்க க் ம் ட	நிம்மதி
பறிேபாய்வி ம்.
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எந்தக்	காரிய ம்	ெசய்ய	ஆரம்பிப்பதற் ன்	அதன்	ெநளி 	 ளி கைளப்பற்றித்
ெதளிவாகச்	ெசால்லிவிட்டால்	 ழப்பம்	வரா .

ேவைலையப்	பிற க் ப்	பகிர்ந்தளித்தபின்	அ க்க 	 க்கி ம்
தைலவர்கைளப்பற்றி	என்ன	ெசால்ல!	இப்ேபாக்கினால்	ேவைல ம்	தாமதமா ம்,
ெசய்பவ க் ம்	எரிச்சல்	 ம்.
த தி	இ க்கிறதா	என் 	 தலிேலேய	பார்த் த்தாேன	ேவைலைய
அளித்தி ப்பார்கள்?	பின்	எதற்காக	 க்கி வ ?

மாறாக,	அவர்க டன்	இைணந் 	ெசய்தால்	உற 	பலப்ப ம்.	விைறப்பாக
நடந் ெகாள்வதற் ப்	பதில்	தட் க்ெகா த் 	ேவைல	வாங்கினால்,	இ
தரப்பின க் ம்	நிைறவாக	இ க் ேம!			
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ஒ 	ேவைலயில்	 திதாக	நியமனம்	ஆன டன்	தவ கள்	 ரிவ 	இயற்ைக.
அதனால்	ேமலதிகாரி	கண்டப 	தாக்கினால்,	 ன்ேன வ 	எப்ப ?	அறியாமல்
ெசய் ம்	பிைழகைளப்	பாடமாக	எ த் க்ெகாள் ம்	 தந்திரம்	இ ந்தால்,
ெபா ப் கள்	அதிகரிக் ம்ேபா 	மன	உைளச்ச ம்	அதிகமாகா 	த க்கலாம்.



அப்ப ேய	ஒ வர்	பிைழ	 ரிந்தா ம்,	தைலவர்	பலேபர்	 ன்னிைலயில்	அவைர
அவமானப்ப த்தா ,	தனியாக	அைழத் ச்	ெசால்லலாேம!
���	�������������������������	����	�����
“உன்	தாய்	உன்ைன	ஓயாமல்	திட் க்ெகாண்ேட	இ க்கிறாளா!	உன்னால்	எப்ப
ெபா க்க	 கிற ?”	ஒ 	ெபண்	தன்	ேதாழிையக்	ேகட்டாள்,	அதிசயத் டன்.

“நான்	சரியாக	நடந் ெகாள்ளாததால்	திட் கிறாள்.	அேதா ,	தனியாக
அைழத் த்தாேன	ெசய்கிறாள்!”	என்ற	பதில்	வந்த .

அந்த	தாய்	மகைளத்	தி த் ம்	ேநாக்கத் டன்	க ைமயாகப்	ேபசியி க்கலாம்.
பிரச்ைன	என் 	வந்தால்,	அைத	எப்ப 	மாற் வ 	என் ம்	வழி	காட் யி க்கலாம்.
ஆனால்,	மக ைடய	நிைலயில்	தன்ைன	ைவத் ப்	பார்த் ,	அவ ைடய
தன்னம்பிக்ைகக் ப்	பங்கம்	வராதப 	நடந் ெகாண்டாள்.	அதனால்	வ த்தம்
உண்டானா ம்,	தாய்மீ 	ேகாபம்	எழவில்ைல	மக க் .

ஒ 	தைலவர்	 ைறேகடாக	நடந்தால்,	பிற ம்	அவ்வழிையத்தான்
பின்பற் வார்கள்.	(`தைலவேர	அ க்கிறார்,	நாம்	ெசய்தால்	என்ன?’	–	இ 	லஞ்ச
ஊழல்	ெப கியி க் ம்	நாட் ல்	ஒ வர்	தன்கீழ்	ேவைல	பார்த்தவர்க க் க்
றிய	அறி ைர!))

`நகத்ைதக்	க க்காேத!’	என் 	ஓயாமல்	மகைளக்	கண் க் ம்	தாய்க்ேக
அப்பழக்கம்	இ ந்தால்,	மகள்	எப்ப த்	தி ந் வாள்?
பிறரிடம்	தாம்	எதிர்பார்ப்பதன்ப 	தா ம்	நடப்பவர்கேள	சிறப்பான	வழிகாட் களாக
அைமகிறார்கள்.
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இளம்	வயதினர்	எைத	எைதேயா	எட் ப்	பி க்க	வி ம் வர்.	அந்த	 யற்சியில்
என்ெனன்ன	அபாயங்கள்	காத்தி க் ேமா	என்ற	அச்சத்தால்	 த்தவர்கள்
அவர்க க் 	அறி ைர	 வார்கள்:	`ேபா ெமன்ற	மனேம	ெபான்ெசய் ம்
ம ந் !’

இந்த	அறி ைரைய	ஏற் 	நடந்தால்,	இ தியில்	இைளஞர்க க் 	ஏமாற்றம்தான்
ஏற்ப ம்.
வி ம்பியைத	அைடவ 	என்றால்	பிற க் ச்	ேசரேவண் யைத	தட் ப்	பறிப்பதல்ல.
இ ப்பி ம்,	இன்ைறய	உலகில்	பல ம்	பணம்,	பதவி	என் 	ேபராைசைய
வளர்த் ெகாண்ேட	ேபாக,	எந்தப்	பதவியில்,	ஏதாவ 	ெசய் ,	அமர்ந்தால்

கிய	காலத்தில்	ெப ம்	ெபா ள்	திரட்டலாம்	என் 	மட் ேம	அவர்கள்
சிந்தைன	ேபாகிற .

பணம்,	 கழ்,	அல்ல 	ச க	அந்தஸ் 	என் 	நா பவ க் 	அெதல்லாம்
கிைடத்தா ம்	நிைற 	கிட் மா	என்ப 	சந்ேதகம்தான்.
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அரசியல்	என்ப 	மக்க க்காக	என் 	யார்	 றினார்கள்?	இத் ைறையத்
ேதர்ந்ெத ப்பவர்களில்	ெப ம்பான்ைமேயார்	தம்	வாழ்நாட்களில்	உபேயாகப்ப த்த

யாத	அள க் 	ெசாத் 	ேசர்க்கின்றனர்.	ேகா 	ேகா யாகப்	பணம்,	நைக,
கார்,	பங்களா	என் 	எவ்வள 	ேசர்த்தா ம்	மனநிைற 	கிட் வதில்ைல.
தி ப்தி	கிைடக்காதேபா தான்	ஆைசகள்	அதிகரித் க்ெகாண்ேட	ேபாகின்றன.
ஒ 	ெபண் க் 	ஆயிரக்கணக்கான	காலணிகள்	எதற் ?	 	காரட்
எைடெகாண்ட	ைவர	அட் ைகைய	அணியத்தான்	 மா?	இைதெயல்லாம்
அவர்கள்	ேயாசிப்பேத	கிைடயா .

“தன்	 கத்ைதேய	ெபரிதாக	எண்ணி	வாழ்பவ க் 	இ தியில்	ஏமாற்றம்தான்!”
(ஐன்ஸ் ன்).

அதிகமாகச்	ேசர்க்கச்	ேசர்க்க,	ெவ ைமதான்	ஏற்ப கிற .	அந்த	ெவ ைமையப்
ேபாக்க,	ேம ம்	ெகாள்ைளய த்தாக	ேவண் ம்.	சட்டத்தின்	பி களில்
அகப்பட் க்ெகாண்டால்,	`என்ேமல்	எந்தத்	தவ ம்	இல்ைல,	எல்லாம்	எதிரிகளின்
சதி!’	என் 	சாதிப்பார்கள்!
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`நாம்	மி ந்த	ெசல்வந்தராக	ஆனால்	எல்லா ம்	மதிப்பார்கள்.	நம்	ேபச் க் 	மதிப்
கிைடக் ம்,’	என் 	கணக் ப்ேபாட் ,	திறைம,	உைழப் ,	அதிர்ஷ்டம்	எல்லாம்	ேசர,
ஒ வர்	பணக்காரராக	ஆகலாம்.	ஆனால்,	பிறர்	பாராட்ட	ேவண் ம்	என்ற
இலக்ைகக்	 றி	ைவத்தால்,	அைத	அைட ம்ேபா 	நமக் ம்	மகிழ்ச்சி	கிட் ம்
என்ப 	என்ன	நிச்சயம்?
`பிறர்	பாராட் னால்தான்	நம்	மனம்	 ளி ம்’	என்றி ப்பவர்கள்	பரிதாபத் க்
உரியவர்கள்	என்ேற	ேதான் கிற .	எதிர்பார்த்த	பாராட் 	கிைடக்காதேபா 	மனம்
ெவம்பிப்ேபாவார்கள்.	நம்	மகிழ்ச்சிக் 	எப்ேபா ம்	பிறைர	எதிர்பார்த்தால்
ஏமாற்றம்தான்	மிஞ் ம்.
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சிறந்த	ேதர்ச்சி	ெபற்றவர்கள்	உயர்நிைலப்பள்ளியில்	ேம ம்	ப க்க	கணக் ,
விஞ்ஞானம்	என் 	பாடங்கைள	பள்ளிேய	ேதர்ந்ெத த் வி ம்.	 றிப்பிட்ட
மாணவ க்ேகா	ெமாழி,	கைல	என் 	ேவ 	எதிலாவ தான்	மனம்	லயிக் ம்.
`இெதல்லாமா	நாைளக் 	உனக் 	ேசா 	ேபாடப்ேபாகிற ?’	என் 	ெபற்ேறா ம்
அவநம்பிக்ைக	அளிப்பார்கள்.

ஒ 	சிலர்	ஓய் 	ேநரத்தில்	தம்	மனம்	வி ம் ம்	ெபா ேபாக்கில்	ஈ ப வார்கள்.
அதில்	ஈ ப ம்ேபாேத	இவ்வள 	மகிழ்வாக	இ க்கிறேத	என்
எண் பவர்க க் த்தான்	நிைற 	கிட் கிற .	இ ப்பி ம்,	தம்	மனம்
நா வைத	ேநாக்கித்	 ணிச்ச டன்		பயணம்	ெசய்பவர்	மிகக்	 ைற .

தம்	இலக்கில்	 றியாக	இ ப்பவர்க க் த்	தாேன	சரியான	பாைத	 லப்ப ம்.
அவ்வழியில்	ஏற்படக் ய	தவ கள்,	ேதால்விகள்	ஆகியவற்ைறப்	ெபரிதாக
எ த் க்ெகாள்ளக்	 டா 	என் 	அவர்கள்	அறிவார்கள்.
எவ்வள தான்	திறைம ம்	ஆர்வ ம்	இ ந்தா ம்,	ெவற்றி ம்,	அதனால்
கிைடக் ம்	நிைற ம்	நீ க்க	வழியில்	எழக் ம்	உயர் 	மனப்பான்ைமையத்
தவிர்க்கக்	கற்க	ேவண் ம்.

ஆனா ம்,	பிற ைடய	 ைறகளில்	கவனம்	ெச த்தி	`நான்	அப்ப 	இல்ைல!’	என்ற
அற்பதி ப்தி	ெகாள் ம்	மனப்பான்ைமைய	எத்தைன	ேபரால்	தவிர்க்க	 கிற !
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நடராஜன்	வாத்தியக்	கைலயில்	வல் னர்.	வசதி ைறந்த	பல	மாணவர்க க்
இலவசமாகேவ	பயிற்சி	அளித்தார்.	அவர்கள்	அவைரக்	கட ளாகேவ	பாவித்ததில்
அதிசயமில்ைல.

நடராஜனின்	ெச க் 	மி ந்த .	`என்ைனவிட	சிறப்பாக	யாரால்	வாசிக்க	 ம்!’
என் 	நிைனக்க	ஆரம்பித்தார்.	அதன்	விைளவாக,	தன்ைனெயாத்த,	தன்ைனவிட



பிரபலமான	வாத்தியக்காரர்கைளப்பற்றி	அவ றாகப்	ேபச	ஆரம்பித்தார்.
சிஷ்யர்க ம்	அக்கைதகைளக்	ேகட் ச்	சிரிப்பார்கள்.	 பக்திையப்	பின்
எப்ப த்தான்	ெவளிக்காட் வ !

நடராஜன்	 றியெதல்லாம்	உண்ைமயாகேவ	இ ந்தா ம்,	பிறர்	என்ன	தவ
ெசய்கிறார்கள்	என்பதிேலேய	கவனம்	ேபாயிற் .	கச்ேசரிைய	ஆரம்பிக் ன்,
திமி டன்	சக	கைலஞர்கைள	சண்ைடக் 	இ ப்பார்.

நாளைடவில்,	எவ ம்	நடராஜ டன்	இைணந் 	வாசிக்க	 ன்வரவில்ைல.
`எல்லா ட ம்	எப்ேபா ம்	சண்ைட	ேபா வார்!’	என் 	 கார்கள்	எழ,	அவ க்
வாய்ப் கள்	 ைறந்தன.		
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பள்ளிச்	சி வர்கைளக்	ேகட்டால்,	`பரீட்ைச	 ந் ,	அதில்	தி ப்திகரமாக
எ திவிட்டால்!’	என்பார்கள்.	மாதக்கணக்கில்	உைழத் ப்	ப த்த	கைளப்
அப்ேபா 	நிைனவில்	நிற்கா .

உடல்	ேநாக	பல	காலம்	பயிற்சி	ெசய் விட் ,	பார்ைவயாளர்கள்	பாராட்ட	தம்
திறைமையக்	காட் ம்ேபா 	விைளயாட் 	வீரர்கள்	ெப மகிழ்ச்சி	அைடகிறார்கள்.
ஆரம்பத்தில்,	அவர்க ைடய	ேநாக்கம்	பிறர்	பாராட்ட	ேவண் ம்	என்பதாக
இ ந்தி க்கா .	தமக் ப்	பி த்த	விைளயாட் ல்	 ச் டன்
ஈ பட் ப்பார்கள்.	அவ்வள தான்.		அதில்	ெவற்றி ம்	கிைடத்தால்	 தல்
மகிழ்ச்சி.
சில	பிரபலமானவர்கள்	இைசக்கச்ேசரி	ெசய் ம்ேபா ,	அ க்க 	ைகதட்டல்
ேகட் ம்.	��வம்	அதிகமி க்கா .	`இவர்கள்	ஆத்மார்த்தமாகப்	பா கிறார்களா,
இல்ைல,	எப்ப ப்	பா னால்	ரசிகர்கைளக்	கவரலாம்	என் 	கணக் ப்ேபாட் ப்
பா கிறார்களா?’	என் 	இைசஞானம்	உள்ளவர்களின்	சிந்தைன	ேபா ம்.
ஒ வர்	தான்	பா வதில்	மன ம்	ஒன்றினால்தான்	ரசிக்க	 ம்.	`என்	 ரலின்
இனிைமைய	ைவத் க்ெகாண்ேட	பிறைரக்	கவர்ந் வி ேவன்!’	என்ற
மனப்பான்ைம	எ ந்தால்,	அவர்	தன்	திறைமைய	 ைமயாகப்	பயன்ப த்த
யற்சிக்க	மாட்டார்.	இதனால்	அவ க் ம்	நீ த்த	நிைற 	கிட்டப்ேபாவதில்ைல.

ஆக்ககரமாக	எைதச்	ெசய்ய	ேவண் மானா ம்	நம்	 ைமயான	கவனத்ைத
அதில்	ெச த்தேவண் ம்	என் 	 ரிந்தவர்கள்தாம்	நிைறவைடகிறார்கள்.	எைதத்
ேத கிேறாம்	என் 	 ரியா 	அைலவ 	வீண்	 யற்சிதான்.

`ெவற்றிேமல்	ெவற்றி	அைடபவர்கள்	பரிதாபத் க் 	உரியவர்கள்.	ஏெனன்றால்,
அ த் 	எதில்	ெவற்றி	ெபறலாம்	என்ேற	அவர்கள்	ேயாசைன	ேபா ம்,’	என்
ஒ வர்	ேகலியாக	எ தியி ந்தார்.	ெவற்றி	என்ப 	ஒ 	 	இல்ைல,
மனநிைற 	த ம்	இன்ெனா 	 யற்சியின்	ெதாடக்கம்	என் 	அவ க் ப்



ரியவில்ைல.
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நம்	திறைமைய	 ைமயாக	ெவளிக்ெகாணர	கல்வி	ஒ 	சாதனம்.	திறைமைய
ெவளிப்ப த்த	 யாதேபா 	மனம்	 ழம்பிவி கிற .
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ேர கா	அழகிய	ெபண்.	அழகிேலேய	கவனம்	ெச த்தியதில்	ப ப் 	ஏறவில்ைல.
அவ ைடய	அழகில்	மயங்கிய	ஒ வ க் க்	கல்யாணம்	ெசய் ைவத்
விட்டார்கள்	--	பதின்ம	வயதிேலேய.

தன்ைனெயாத்த	ெபண்கள்	 தந்திரமாக,	ேவைலக் ப்	ேபாவைதப்	பார்த் 	தான்
எைதேயா	இழந் விட்ட ேபால்	நிைனக்க	ஆரம்பித்தாள்.	தன்	வாழ்க்ைக
இப்ப ேயதான்	கழிந் வி ம்,	ெபரிதாக	எதிர்பார்க்க	எ மில்ைல	என் 	எ ந்த
எண்ணம்	எல்லார்ேம ம்	ேகாபமாக	மாறிய .

“இவைள	எப்ப ப்	ெபா த் ப்ேபாகிறீர்கள்?”	என் 	ஓர்	உறவினர்	ேகட்டதற் ,
கணவர்	ெபா ைமயாகப்	பதிலளித்தார்:	“இவ க் 	வாழ்க்ைகயில்	எந்த
எதிர்பார்ப் ம்	இல்ைல.	 திதாக	எைத ம்	கற் ம்	ஆர்வ ம்	கிைடயா .	எல்லா
நாட்க ம்	ஒேர	மாதிரி	இ ப்பதால்தான்	அ ப் !”

ஓயாமல்	மன	உைளச்ச க் 	ஆளாகி,	தன் டன்	பிறைர ம்	வ த் வாேனன்!
கிைடத்தைதக்ெகாண் 	தி ப்தி	அைடந்தாேல	ேபா ேம!	ஆக்க ர்வமாக
எைதயாவ 	ெசய்தால்	மனம்	அைமதி	ெப ம்,	நிைறவாக ம்	இ க் ம்.

நன்றிையக் ட	எதிர்பாரா 	பிற க் 	உத வேத	உண்ைமயான	நிைறைவ
அைட ம்	வழி.
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ெபா 	இடங்க க் 	 ன் 	வய க் ட்பட்ட	சி வர்கைள	அைழத் ப்ேபானாேல
திண்டாட்டம்தான்.

அவர்கைள	எப்ப ச்	சமாளிப்ப 	என்ேற	 ரியா ,	அவர்கைள	ேகட்டைதெயல்லாம்
வாங்கிக்ெகா க் ம்	மிகச்சிலைரவிட,	அ ைய ம்,	திட்ைட ம்	நம் கிறவேர
அதிகம்.		
ெபரியவர்க ம்	 ழந்ைதக டன்	எங்காவ 	காத்தி க்ைகயில்	இனிைமயாகப்
ெபா ைதக்	கழிக்க	எத்தைன	 ைறகள்	இல்ைல!
சி வனின்	விரல்கைளப்	பி த் ,	`ஒன் ,	இரண் ..,’	என் 	எண்கைளச்
ெசால்லிக்ெகா க்கலாம்.	இல்லாவிட்டால்,	ஒ 	 ண் 	காகிதத்ைத	ம த் ,
`பட ’	என் 		அவனிடம்	ெகா த்தால்,	அந்தப்	 திய	விைளயாட் ச்	சாமான்
சிறி 	ேநரம்	ஆர்வ ட் 	அவைன	அைமதிப்ப த் ம்.

ைகப்ைபயில்	தயாராக	ைவத்தி க் ம்	 ண் க்	காகிதத்ைத	எ த் ,	அதில்
அவ க் ப்	பி த்த	எைதயாவ 	வைரந்தால்,	 ரிப் டன்	அமர்வான்.	அ த்த
ைற,	அவனிடேம	காகிதத்ைத ம்	ேபனாைவ ம்	ெகா த்தால்,	உ ண்ைடயாக

எைதயாவ 	ேபாட் விட் ,	ெப ைம டன்	தாயிடம்	காட் வான்.
பக்கத்திலி ப்பவர்	`என்ன	இ ?’	என் 	ேகட்டால்,	` லி!’	என் 	ஆணித்தரமாக
பதில்	வ ம்.	அ த்த	 ைற,	அ ேவ	ேகாழியாக	மாறினா ம்	மா ம்!
சி வர்	 த்தகத்திலி ந் 	மி கங்களின்	ெபயர்கைள	வாசித் க்	காட் வ 	நல்ல
ெபா ேபாக் .	பல	 ைற	காட் னா ம்	 ழந்ைதக க் 	அ க்கா .	(சற் ப்
ெபரியவர்களான ம்,	அவர்கேள	ப க் ம்	 த்தகங்கைள	ெசல் ம்
இடத்திற்ெகல்லாம்	எ த் வந்தால்	ப ப்பில்	ஆர்வம்	ெப ம்.	ேநரத்ைத ம்
வீணாகக்	கழிக்கமாட்டார்கள்).
இந்த	எல்லா	வழிகளி ம்	தாயின்	ஈ பா ம்	இ ப்பதால்	அவ க் க்
ழந்ைத டன்	அதிக	ெந க்கம்	ஏற்ப ம்.

இந்த	 ைறகெளல்லாம்	பழைமயாகிவிட்டன.	அதனாேலேய	பல க் 	அ ப்ைபத்
த கிற .

`ஏனடா	வி ைற	வ கிற 	என்றி க்கிற !	என்	 ன் 	வய 	மகன்	ஓயா
ேகள்விகள்	ேகட்கிறான்!’	என் 	என்	சக	ஆசிரிையகள்	அ த் க்ெகாள்வார்கள்.
`அ தான்	மிக	 வாரசியமான	ப வம்!	அவர்கள்	ேகட்ப 	நமக் ச்	சிரிப்ைப



வரவைழக் ம்!’	என் 	நான்	 றியேபா ,	அவர்கள்	ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
(உதாரணம்:	`நான்	ஒன்	வயத்திேல ந் 	வந்ேதனா!	ஏம்மா	என்ைன

ங்கிேன?’)
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வங்கி	ஒன்றில்,	கனகா	மகன்	ராஜைன ம்	உடன்	அைழத் 	வந்தி ந்தாள்.	அவன்
ஓரிடத்தில்	அமரா ,	 க்ேக ம்	ெந க்ேக ம்	ஓ க்ெகாண் ந்தான்.

தத்தம்	இ க்ைகயில்	அமர்ந்தி ந்த	மற்றவர்கள்	 கம்	 ளித்தார்கள்.	அவமானம்
தாங்கா ,	தாய்	சி வன்	 கில்	இரண் 	அைறவிட்டாள்.	நிைலைம
ேமாசமாகிய .	அலறிக்ெகாண்ேட	ஓட	ஆரம்பித்தான்	அவன்.

ேவ 	வழி	 லப்படா ,	தன்	ைகப்ைபையத்	திறந் ,	ஒ 	ெபா ைளக்	காட் னாள்
தாய்.	ராஜன்	ஓேடா 	வந்தான்.

அப்ெபா ள்:	ைகத்ெதாைலேபசி.
அ த்த	பல	நிமிடங்க க் 	அவன்	நகரேவயில்ைல.	தாேன	அச்சாதனத்ைத
இயக்கி,	ஏேதேதா	விைளயாட் களில்	ஈ பட் ந்தான்.	கண் க் 	மிக	அ கில்
ைவத் க்ெகாண்டான்,	உற்சாகம்	அதிகமாக,	அதிகமாக.
தா ம்	நிம்மதிப்	ெப ச் 	விட்டாள்.	அவைன	அைமதிப்ப த்த	வீட் ல்	அவள்
ைகயாண்ட	வழி	அ .	 தலிேலேய	ேதான்றா 	ேபாய்விட்டேத	என்
தன்ைனத்தாேன	ெநாந் ெகாண்டாள்.

தற்காலத்தில்,	 ழந்ைதக க் 	விதவிதமான	விைளயாட் ச்	சாமான்கள்--
ெதாழில்	 ட்பத் டன்	 யைவ	–	கிைடக்கின்றன.	எல்லாவற்ைற ம்	ஒலி டன்
திைரயில்	பார்க்க	 வதால்	எைத ம்	விளக்க	ேவண் யதில்ைல.	ெபற்ேறாரின்
ரைலக்	ேகட்கேவண் ய	ேநரத்தில்	ஒேர	ெதானியில்	ஒலிக் ம்	அந்த

இயந்திரக் ரல்.	(பிறந்த	 ழந்ைதக் க் டத்	தாயின்	 ரல்	 ரி ம்.	இந்த
இயங்திரக்	 ரைலக்	ேகட்ேட	வள ம்	 ழந்ைதகேளா	 ரலில்	ஏற்ற
இறக்கமில்லாமல்	அ ேபாலேவ	ேபச	 ற்ப கிறார்கள்).
இன்ைறய	 ம்பங்களில்,	அப்பா	கணினியின்	எதிேர	காலத்ைதக்	கழிப்பார்.
அம்மா	–	ெதாைலகாட்சி	அல்ல 	ெதாைலேபசி.	மகேனா..!
உறவினர்	வீட் க் ப்	ேபானால்,	தன்	கணினி	விைளயாட் 	 ம்வைர	ைபயன்
நாம்	வந்தி ப்பைதக்	கண் ெகாள்ள	மாட்டான்.	ஒேர	ஊரிலி க் ம்	ெந ங்கிய
உறவினர்கைளவிட	கண்காணாத	நாட் ல்	வசிக் ம்	நண்பர்க டன்	அரட்ைட
(chat)	அ ப்பதில்தான்	அவ க் 	ஆர்வம்.	பரீட்ைசக் ப்	ப க் ம்ேபா ம்	தன்
ைகயிேலேய		ெதாைலேபசிைய	ைவத் க்ெகாண் ப்பான்,	அவ ைடய	ஓர்
அங்கம்ேபால.	அ க்க 	அதில்	கவனம்	ேபாவதில்	ப ப்ப 	மனதில்	நிைலக்கா .
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விஞ்ஞானம்	ேபான்ற	சில	பாடங்களில்	மனனம்	ெசய்வ 	மாணவர்க க்
இயலாத	ஒன்றாகிவி கிற 	என்பைத	நான்	அ பவத்தில்	கண் க்கிேறன்.
(இரண் 	 ன் 	 ைற	உரக்கப்	ப த் விட் ,	அைதேய	எ திப்	பார்ப்ப 	சரியான
ைற.	என் ம்	மனைதவிட் 	அகலா ).
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ன்காலத்தில்,	`மனக்கணக் ’	என் 	பள்ளிகளில்	 ழந்ைதகைளத்	தயார்

ெசய்வார்கள்.	ஒன் ,	இரண் 	என் 	வரிைசயாகச்	ெசால்வ ,	அல்ல 	 ட்டல்,
கழித்தல்	ேபான்றைவ.	எ ேகால்	உதவியின்றி,	 ைள	ஒன்ேற	க வியாக,
இந்தக்	கணக் கைளப்	ேபாடேவண் ம்.
நான்	உயர்நிைலப்பள்ளியில்	ப க்ைகயில்,	எங்கள்	ஆசிரிைய	அல்ஜீப்ராைவ	நின்ற
நிைலயில்	பதிைனந் ,	இ ப 	ப கைள	வரிைசயாகச்	ெசால்லிக்ெகாண்ேட
ேபாவார்.	நிைறயப்	ப க் ம்	பழக்க ள்ள	ஓரி 	மாணவிக க் 	மட் ம்தான்
ரி ம்.

ேவ 	மாநில	ஆரம்பப்	பள்ளியில்	மனக்கணக் 	ேபாதிக்கப்பட் ந்ததால்
ஆசிரிைய	ைகயாண்ட	 ைறைய	என்னால்	 ரிந் ெகாள்ள	 ந்த .	மற்றவர்கள்
` ரியவில்ைல!’	என் 	ஓரி 	 ைற	ெசால்லிவிட் ,	திட் 	வாங்கியபின்	வாேய
திறக்க	மாட்டார்கள்.
வ ப் 	 ந் 	ஆசிரிைய	ெவளிேய	ேபான ம்,	`Take	over,	Nirmala!’	என்
கத் வார்கள்.	நான்	க ம்பலைகயில்	எ தி	விளக் ேவன்.	அப்ேபா 	எனக் ப்
பன்னிரண் 	வய .	(அண்ைமயில்,	`எந்த	வயதில்	நீ	ஆசிரிையயாக	ஆனாய்?’
என் 	யாேரா	ேகட்டேபா தான்	இந்தச்	சம்பவம்	நிைன க் 	வந்த ).
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ைளைய	விைரவாகச்	ெசயல்பட	ைவக் ம்.	அ க்க 	இம் ைறையப்

பின்பற்றினால்,	 ைளயி ள்ள	தைசகள்	வ வைடகின்றன.

அன்றாட	வாழ்க்ைகயி ம்	பயன்ப கிற .	உதாரணமாக,	30%	தள் ப 	என்
ஏதாவ 	கைடவாசலில்	அறிவித்தி ந்தால்,	நாம்	எவ்வள 	மிச்சப்ப த்த	 ம்
என்பதற் 	கால் ேலட்டைரேயா,	ேபனா,	காகிதத்ைதேயா	ேதடேவண் யதில்ைல.
உடன யாக	விைடையக்	கண் பி த் விட	 ம்.
இப்ேபாெதல்லாம்	க ம்பலைகயில்	இரண் 	ஆப்பிள்	+	இரண் 	ஆப்பிள்	என்
வைரந்தால்தான்	 ழந்ைதக க் ப்	 ரிகிற .	Abstract	thinking
ைறந் விட்ட 	–	 ைள	பாதிக்கப்ப வதால்.



ஒ 	பாலர்	பள்ளியில்,	 ழந்ைதக க் 	மனக்கணக் 	என்ப 	இயலாத
	காரியமாக	இ ந்த .	பள்ளியிலி ந் 	ெபற்ேறா க் 	ஒ 	ேவண் ேகாள்
வி த்தி ந்தார்கள்:	`உங்கள்	 ழந்ைதைய	ஒ 	நாைளக் 	இ ப
நிமிடங்க க் ேமல்	ெதாைலகாட்சிையப்	பார்க்க	விடாதீர்கள்!”
சில	மாதங்களிேலேய	 ழந்ைதகளின்	 ைள	வளர்ச்சியில்	நல்ல	மாற்றம்
ெதரிந்த .
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ப க் ம்ேபா 	 ைளக் 	ேவைல	ெகா க்கிேறாம்.	அதனால்	எத்தைன
வயதானா ம்	அ 	நன் 	இயங் கிற .

கைதப் த்தகங்கைளப்	ப க்ைகயில்,	கைத	மாந்தர்களின்	ெபயர்கள்	மட் மின்றி,
அவர்களிைடேய	உள்ள	ெதாடர் ,	அவர்க ைடய	பின்னணி	என் 	பல
சமாசாரங்கைள	ஞாபகம்	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ேம!	அதனால்	நிைனவாற்றல்
ெப கிற .	`நீங்க	யா ?	எங்ேகேயா	பாத்தமாதிரி	இ க்ேக!’	என் 	நம்
ெந ங்கிய	உறவினர்கைளக்	ேகட்க	ேவண் ய	நிைல	ஏற்படா .

கணினிைய	இயக்கியப ேய	ெதாைலேபசி,	பக்கத்தில்	இ ப்பவ டன்	அரட்ைட
என் 	ெபா ைதப்	ேபாக் ம்ேபா 	கவனம்	சிதறிப்ேபாகிற .	ஆனால்,	ஒ
த்தகத்ைதக்	ைகயில்	எ த்தால்,	 ைமயான	கவனம்	அதிேலேய
ெச த்தப்ப வதால்	மனம்	அைமதி	காண்கிற .

திைரைய	ெவறிப்பைதவிட	நல்ல	 த்தகங்கைளப்	ப த்தால்	 ைளயாவ
வள ேம!
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இரெவல்லாம்	கண்விழித் 	கணினி	விைளயாட் ல்	ஈ பட் ப்பவ க்
ேநரத் டன்	அ வலகத்திற் ச்	ெசல்ல	 யவில்ைல.	எ ந்தபின் ம்,	`எப்ேபாதடா
மீண் ம்	கணினி ன்	உட்கா ேவாம்!’	என்ற	ஏக்கம்.	கார்	ஓட் ப்ேபா ம்ேபா
ஏேதா	நிைன டன்	ஓட் வதில்	விபத் கள்.	மந்தமாகிவிட்டான்.
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கவனக் ைற ,	 க்கமின்ைம,	ஒ 	மந்தமான	மனநிைல	(mood),	அதிகம்
ேயாசியா 	ஒ 	காரியத்தில்	இறங் வ 	(impulsive),	நடத்ைதயில்	மாற்றம்	–
எல்லாேம	திைர	த ம்	ேபாைதயால்தான்.
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அண்ைமயில்	மேலசியாவில்	பதினா 	வய ச்	சி வன்	ஒ வ க் 	அவன
ைகத்ெதாைலேபசிேய	யமனாக	ஆகிய .

அக்க விைய	`சார்ஜில்’	ேபாட் விட் ,	அத டன்	இைணக்கப்பட்ட	கம்பிவழி
இைசையச்	ெசவிம த்தப 	இ ந்தவன்	பகலிேலேய	 ங்கிப்ேபானான்.	மதிய
உணவிற்ெகன் 	அவைன	எ ப்ப	வந்த	தாய்	மகன 	உடல்	சில்லிட் ப்பைதக்
கண் 	அதிர்ந்தாள்.	காதிலி ந் 	ரத்தம்	வ ந் ெகாண் ந்த .

பிரிட்டனில்	வீ ேயா	விைளயாட் கைளக்	காரணமாகக்	காட் ,	இ 	தம்பதியர்
விவாகரத் 	ேகாரி ள்ளனராம்!

பன்னிரண் 	மணி	ேநரத்ைதக்	கணினியின் ன்	கழித்த	மாணவன்	ஒ வன்
வ ப்பில்	 ங்கிவி கிறானாம்.	ப ப்பி ம்	ேசாைடயாகிவிட்டான்.

`இன்ைறய	கலாசாரம்!’	என் 	அலட்சியமாக	விட் விட	 மா?
ேடாப்	அமீன்	(dopamine)	என்ற	ரசாயனப்ெபா ள்	நம்	 ைளயி ள்ள
நி ரான்களில்	(நரம் களில்)	 ரக்கின்றன.	அ 	 கமான	உணர்ைவ	எழச்	ெசய் ம்.
அ க்க 	இப்ப 	உணர்ந்தால்	ஆனந்தமாக	இ க் ேம	என்ற	கிறக்கம்	எழ,	அ ேவ
ேபாைதயாகிற .

ம ,	 தாட்டம்,	கஞ்சா,	ெஹேராயின்	ேபாைதப்ெபா ட்கள்	அைனத் ேம
ஒ வைர	அ ைமப்ப த் வ 	இந்த	ேடாப்	அமீைனச்	 ரக்க	ைவப்பதால்தான்.

ழந்ைதகள்	இ ப 	நிமிடங்க க் ேமல்	திைரைய	உற் ப்	பார்க் ம்ேபா ,
கண்கள்	கிறங்க,	ேபாைத	நிைலக் 	ஆளாகிறார்கள்.	அதனால்தான்	அந்தச்



ெசயலிலி ந் 	விலக	எளிதில்	சம்மதிக்க	மாட்டார்கள்.	ைககால்கைள
உைதத் க்ெகாண் 	அ ம்	 ழந்ைதயின்	காைதப்	பி த் 	அைறக் 	ெவளிேய
ெகாண் விட	ேநரி ம்.	(ெபரியவர்களின்	எல்ைல	நாற்ப 	நிமிடங்கள்.	இ ப
வினா கள்	கண்க க் 	ஓய் 	ெகா த் விட் த்	ெதாடரலாம்).
மிகச்	சி 	வயதில்	திைரையேய	ேநாக் வதால்	 ைளயின்	 ன்ப தி
பாதிக்கப்ப கிற .	இதனால்	திட்டமிடல்,	எ 	 க்கியம்	என் 	தீர்மானிப்ப
ைறந் வி கிற .	பிறர 	 யரங்கைள	உணர்ந் 	க ைண டன்	நடப்ப

இயலாத	காரியமாகிவி கிற .	இதனால்	உற களின்	ெந க்க ம்	 ைற ம்.
தனிைம ம்,	அதனால்	எழக் ம்	மன	இ க்க ம்	ெதாட ம்.

வீ ேயா	விைளயாட் களில்	ெஜயிக் ம்ேபா 	அள க் 	அதிகமாக
கலிப்பவன்	ேதாற்ைகயில்	–	என்னேமா	உலகேம	இ ந் விட்ட ேபால்	–

அல வான்.	ஆனால்,	அவ ைடய	அன்றாட	வாழ்க்ைகயில்	ஒ 	 றிப்பிட்ட
தகவைல	எப்ப ச்	ெசயல்ப த் வ 	என் 	 ரியா .

வளர்ந்தபின்னர்,	ஒ 	சில க் 	மணிக்கட் ல்	ெபா க்க	 யாத	வலி.	David
Price	என்ற	பந்தாட்டக்காரர்	ஒ வ க் 	அப்ப 	ஏற்பட்ட	வலியால்,	 க்கியமான
ேபாட் 	ஒன்றிலி ந் 	விலக	ேநரிட்ட .	பல	மாணவர்க க் 	பரீட்ைசயில்
எ தக் ட	 யாத	நிைல.
சில	கணினி	விைளயாட் கைள	இலவசமாகப்	ெபற	 ம்	என்றா ம்,
அைவக க்கான	க விகைளத்	தனித்தனியாக	வாங்கிக்ெகாள்ள	ேவண் ம்.
விைளயாட் ல்	விைரவாக	 ந்த,	ெபற்ேறாரின்	கிெர ட்	கார்ைடப்	பயன்ப த்தி
வி கிறார்கள்	மாணவர்கள்.	சில	சமயம்,	என்ன	வாங் கிேறாம்	என்ேற	 ரியா
வாங்கிவி கிறார்கள்.
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மேலசியாவில்,	வக்கீல்	ப ப் 	ப த் க்ெகாண் ந்த	ஒ 	மாணவன்	இப்ப த்தான்
	தன்	ெபற்ேறா க் ப்	பல்லாயிரம்	ரிங்கிட்	நஷ்டத்ைத	ஏற்ப த்திவிட்டான்.	கடைன
அைடக்க	அவர்கள்	ெசாத்ைத	விற் ம்ப 	ேநர்ந்த .	ேபாதாக் ைறக் ,
கல் ரியிலி ந் ம்	விலக்கப்பட்டான்.	காலங்கடந் ,	அ கிறான்.	`இந்தக்
ெகா ம்	ேபாைதக் 	அ ைம	ஆகாதீர்கள்!’	என் 	ஊடகங்கள்வழி	ேவண் ேகாள்
வி க்கிறான்.

கடந்த	காலத்தில்	`அ ைமகள்’	தமக் ச்	 தந்திரம்	கிைடயா 	என்ற	உண்ைம
நிைலைய	உணர்ந்தி ந்தார்கள்.	இன்ேறா,	கணினிக் 	அ ைமயானவர்க க் த்
தம்	நிைல	 ரிவதில்ைல.

தனிைமயில்தான்	நம்	பிரச்ைனகைள	அலசி,	நம்ைமப்பற்றி	உணர ம்	 ம்.
எல்லாவற்றிற் ம்	ைகத்ெதாைலேபசிைய ம்,	கணினிைய ம்	நா னால்,



நமக்ெகன் 	சிறி 	ேநரத்ைதக் ட	ஒ க்க	 யா 	ேபாய்வி கிறேத!
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ம ப்பழக்கத்திற் 	அ ைமயானவர்க க் 	இ ப்ப ேபால்,	திைர	ேபாைதக்
அ ைமயான	மாணவர்க க்கான	ம வாழ் 	ைமயங்கள்	சில	நா களில்	உள்ளன.
அங் 	ேபாைதக் க்	காரணமான	ெதாழில்	 ட்பம்	சார்ந்த	க விகள்	கிைடயா .
சத் 	நிைறந்த	உண ,	 க்கம்	தவிர	 க்களில்	கலந் ைரயா 	(“நான்	ஒ
ேபாைதப்பித்தன்!”)	சிகிச்ைச	ெப ம்	வசதி ம்	உண் .		

பத் 	வய க் ட்பட்ட	 ழந்ைதகள்	வீ ேயா	விைளயாட் களில்	ஈ ப வைத
ெபற்ேறார்	கட் ப்ப த்த	ேவண் ய 	மிக	அவசியம்	என் 	பரிந் ைரக்கிறார்
இவர்க க் 	அறி ைர	வழங் ம்	ஒ வர்.
“ ன்ெபல்லாம்	தனிைமயில்	ஒ வன்	சிரித் ப 	இ ந்தால்,	அவைனப்	ைபத்தியம்
என்ேபாம்	–	ைகத்ெதாைலேபசி	கண் பி த்தபின்	அந்நிைல	மாறிவிட்ட ”	(ஒ
தத் வஞானி).

இந்த	ஆண் தல்,	கணினி	விைளயாட் களால்	வ ம்	ேநாய்க க்கான
சிகிச்ைசக் 	காப்பீ 	ெசய்யலாம்!
“ேராபாட்	மனிதைனப்ேபால்	உணர்ச்சிக டன்	மாறிக்ெகாண் க்கிற .
மனிதேனா,	இயந்திரமாக	மாறிக்ெகாண் க்கிறான்!”	என்கிறார்	ஒ வர்.
`பிறர்	 ழந்ைதகள்	எப்ப ேயா	ெதாைலயட் ம்!	கண்காணிக்க	ேவண் ய
அவர்கள்	ெபற்ேறாரின்	பா !’	என் 	விட்ேடற்றியாக,	`சிலிகான்	பள்ளத்தாக்கின்
ஜாம்பவான்கள்’	தாம்	ேகா 	ேகா யாகப்	பணம்	சம்பாதிப்பதிேலேய	 றியாக
இ க்கிறார்கள்.

`நம்	 ழந்ைதக ம்	பாதிக்கப்ப வார்கேளா!’	என்ற	கவைல	அவர்க க் க்
கிஞ்சித் ம்	கிைடயா .	அவர்க ைடய	 ழந்ைதகைளத்தாம்	ெதாழில்	 ட்பக்
க விகேள	இல்லாத	உயர்தர	பள்ளிக் டங்க க் 	அ ப் கிறார்கேள!
ஸ் வ்	ஜாப்ஸ்	ஒ 	ேபட் யில்	 றிய :	“ ழந்ைதகள்	ெதாழில்	 ட்பக்
க விக க்காக	அதிக	ேநரத்ைதச்	ெசலவி வைத	எங்கள்	வீட் ல்
அ மதிப்பதில்ைல!”
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`இன் 	என்ன	சைமயல்	ெசய்யலாம்?’

`மைழ	வ ம்ேபால	இ க்கிறேத!	 ணிைய	ெவளியில்	உலர்த்தலாமா,	ேவண்டாமா?’
அன்றாட	வாழ்க்ைகயில்,	இப்ப 	ஏதாவ 	 	எ த் க்ெகாண்ேட	இ க்க
ேவண் யி க்கிற .	இைவகளால்	ெபரிய	விைள கள்	எ ம்
ஏற்படப்ேபாவதில்ைல.	ஆனால்,	நாம்	வ த்தத்திேலா,	ஆத்திரத்திேலா	 ழ்கி
இ க்ைகயில்	எ க் ம்	 கள்	அப்ப யில்ைல.
`எனக் 	வந்த	ேகாபத்திேல,	என்ன	ெசய்யேறாம் 	 ரியாம	ெசஞ் ட்ேடன்!’	என்
எத்தைன	 ற்றவாளிகள்	தம்	 ற்றங்கைள	நியாயப்ப த்தி	இ க்கிறார்கள்!

காதல்	வயப்பட் 	இ க் ம்	த ணங்களி ம்	 	எ க்கக் டா 	என்கிறார்,
இேதா	ஓர்	அ பவசாலி.
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தன் டன்	ப த்த	ேமகலாைவ	மணக்க	வி ம்பினான்	மதன்.	அவ ைடய
ெபற்ேறார்	சம்மதிக்கவில்ைல.

காரணம்:	ெவ 	காலமாக	ேபாரில்	ஈ பட் க் ம்	நாட் லி ந் 	வந்த	ெபண்
அவள்!
பி வாதமாக	தன்	காதலிையேய	மணந்தவர்,	“எ க்ெக த்தா ம்	சண்ைட
ேபாடறா.	நான்	 கிப்ேபாகிறமாதிரி	ேபசறா!”	என் 	என்னிடம்
சலித் க்ெகாண்டார்.
தாய்நாட் ல்	வளர்ந்தேபா ,	அண்ைட	அயலில்	உள்ளவர்களில்	யாராவ 	அ க்க
ேபா க் ப்	பலியாகிக்ெகாண் 	இ ந்தைதப்	பார்த்ேத	வளர்ந்தவள்	ேமகலா.
அதனாேலா,	என்னேவா,	இனம் ரியாத	ேகாபம்	அவைள
ஆக்கிரமித் க்ெகாண் ந்த .	 தலில்	அைதப்	ெபரிதாக	நிைனக்கவில்ைல
மதன்.

ஈராண் க் ள்,	“எங்கப்பா,	அம்மா	ெசான்னைதக்	ேகட் க்க	ேவண் ம்!
ேகக்காம	ேபான 	என்	தப் !”	என் 	பல ைற	 லம்பினார்.	“எந்த	விஷயத்தி ம்
என்	மனம்	ேநா ம்ப 	ேபசிவி கிறாள்!	நீங்கள்	அவ க் ப்	 த்தி
ெசால் ங்கேளன்!”	என் 	என்னிடம்	ேவண் ேகாள்	வி த்தார்.
மதனின்	ெபற்ேறா க் 	எப்ப த்	ெதரி ம்	இத்தம்பதிகள்	மகிழ்ச்சியாக	இ க்க
மாட்டார்கள்	என் ?



“வாழ்க்ைகயில்	அ பவப்பட்டவர்கள்,	இல்ைலயா?”	என்ற	பதில்	வந்த .
“நான்தான்	அவசரப்பட் ட்ேடன்!”

சரியான	 கள்	அ பவத்திலி ந் 	வ கின்றன	என்றால்,	தவறான
களிலி ந் 	அ பவம்	வ கிற .	மைனவிைய	அ க்க 	மாற்ற	 மா?

எப்ப ேயா	ெபா த் ப்ேபாக	ேவண் ய தான்.

மதனின்	ெபா ைமயால்,	மைனவி ம்	மாறிப்ேபானாள்.
நான்	அப்ேபா 	அவர்கள்	வாழ்க்ைகயில்	 க்கிட	வி ம்பவில்ைல.	பத்
ஆண் க க் ப்பின்,	ேமகலா	ெவ வாக	மாறியி ந்தாள்.	“எனக் ச்	சண்ைடேய
பி க்கா !”	என்றாள்.	அவைள	வார்த்ைதயால்	தாக்கியவர்களிடமி ந்
ஒ ங்கிப்ேபானாள்.	இதனால்	உத்திேயாகத்தில்	ேம ம்	பல	சங்கடங்கள்.
“அ த்த	தடைவ,	எப்ப 	நன்னா	சண்ைட	ேபாடற ன் 	நான்	ெசால்லித்தேரன்!”
என் 	நான்	ெதாைலேபசியில்	எங்கள்	உைரயாடைல	 க் ம்	த ணத்தில்	 ற,
ெபரிதாகச்	சிரித்தாள்.

சரியான	 கைள	எ ப்பவர்கள்	ெவ 	சிலேர.	இவர்கள்	அவசரப்பட
மாட்டார்கள்.	தம்	இலக் 	எ 	என்ற	ெதளி 	உண் .	அைத	அைடய	ேவண் ய
யற்சிகைள	எ ப்பார்கள்.	வழியில்	எந்த	இடர்	வந்தா ம்,	 ணிந் 	நாற்பார்கள்.
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`நான்	திைரத் ைறயில்	சாதிக்கப்ேபாகிேறன்!’	என் 	இங் 	எனக் த்	ெதரிந்த
ஒ வர்	தான்	பார்த்த	நல்ல	உத்திேயாகத்திலி ந் 	விலகினார்.	ெவளிநாட் ற் ச்
ெசன் ,	திைரப்படக்	கல் ரியில்	பயிற்சி ம்	ெபற்றார்.	ஆனால்,	அத் ைற	அவர்
நிைனத்தமாதிரி	இ க்கவில்ைல.	நிைறய	வாய்ப் கள்	கிைடக்கவில்ைல.
ஏமாற்றத்தில்	பிற டன்	சண்ைட	ேபாட	ஆரம்பித்தார்.	வாழ்க்ைகேய
ெவ த் ப்ேபாயிற் .
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ெசல்வந்தர்	வீட் ல்	பிறந்தி ந்த	அழகி	கன்னிகா.	பதிைனந் 	வயதிேலேய	`என்
ைற	இ தான்!’	என் 	`மாடலிங்’	ெசய்வைதத்	ேதர்ந்ெத த்தி ந்தாள்.

ெபற்ேறா ம்	எதிர்ப் 	ெதரிவிக்கவில்ைல.	ப ப்ைப	அப்ேபாேத	அைர ைறயாக
நி த்தினாள்.	நிைறய	வாய்ப் கள்	கிைடத்தன.	அைவகைளப்	ெபற	எப்ப
நடந் ெகாண்டா ம்	தவறில்ைல	என் 	 ெவ த்தாள்.
க னமான,	சவாலாக	அைம ம்	ஒன்ைறச்	ெசய்வ 	என் 	 ெவ த்தால்	பல
இடர்கள்	விைளயத்தான்	ெசய் ம்.	மாற்றத்தால்	சிலவற்ைற	இழக்க	ேநரலாம்.
ஆனால்,	ேம ம்	சிலவற்ைற	அைடயலாம்	என் 	சமாதானம்	அைடந்தாள்.

	சரிேயா,	தவேறா,	தளர்ச்சி	அைடவதால்	பயன்	ஏ மில்ைல.	தவறாக



இ ந்தா ம்,	அைத	எப்ப ச்	சரியாக்கலாம்	என் 	ேயாசித் 	நடந்தால்	மனம்
ெதளிவைட ம்.
`பிறர்	என்ன	ெசால்வார்கேளா!	எல்லா ம்	ெசய்கிறார்கேள!’	என் 	ஒ வர்
எ க் ம்	 	அவ க் 	நன்ைமேயா,	நிம்மதிேயா	பயப்பதாக	இ க் ம்	என்
ற	 யா .
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மேலசியா க் ப்	ேபாய்	ேவைல	ெசய் 	பிைழக்க	ேவண் ம்	என்ற	 ெவ த்
வந்தார்	மகாலிங்கம்.	அங் 	ைகநிைறயப்	ெபா ள்	ஈட் ,	தன்ைனவிட	அதிக
அந்தஸ் ள்ள	ெபண்ைண	மணக்கலாம்	என் 	கன 	கண்டார்.		
தான்	நிைனத்தப 	 திய	வாழ்க்ைக	ெசார்க்கமில்ைல	என் 	விைரவிேலேய
உணர்ந் ,	அதிர்ச்சி ம்	வ த்த ம்	ஒ ங்ேக	அைடந்தார்.	க ைமயாக	உைழக்க
ேவண் யி ந்த .	அத்தியாவசியப்	ெபா ட்களின்	விைல	அதிகமாக	இ ந்ததால்,
எதிர்பார்த்தப 	நிைறய	ேசமிக்க	இயலவில்ைல.	தன்ைனெயாத்த	பல டன்	ஒேர
அைறயில்	ப க்க	ேவண் ய	 ழ்நிைல.	உறவினர்கைளப்	பிரிந் 	தனிைமயில்
வா ய டன்,	கலாசார	ேவ பா கள்	ேவ !

எல்லாவற்ைற ம்	ஏற் ,	`பிறர்	நம்ைமப்	பலவந்தப்ப த்தவில்ைலேய!	நாேமதாேன
வந்ேதாம்!’	என் 	தன்னம்பிக்ைக டன்	மனைதத்	திடப்ப த்திக்ெகாண்டார்.		
சில	வ டங்க க் ப்பின்,	அவர்	நிைனத்தமாதிரிேய	தி மண ம்	அைமந்த .
அவர்	எதிர்பாராத :	பிைழப் க்காக	மைனவிைய	விட் ப்	பிரிய	ேநர்ந்த தான்.
ன் 	வ டங்க க் 	ஒ ைறேய	அவ டன்	இ க்க	 ந்த .
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மேலசியாவில்	ஆண் ேதா ம்	நடக் ம்	தீபாவளிச்	சந்ைதையப்பற்றி	விசாரித்தார்
காஞ்சி ரத்தில்	இ ந்த	தறிக்காரர்.
“பட் டன்	எைதயாவ 	கலந் ,	`இ 	நல்ல	பட் !’	என் 	சாதித் ,	அதிக
விைலயில்	விற்கிறார்கள்	அந்தச்	சமயத்தில்.	`மாணிக்கக்	கற்கள்	பதித்த !’
என் 	பிளாஸ் க்கில்	ெசய்த	மணிகைளப்	பதித்த	வைளயல்கைள	விற்கிறார்கள்,”
என் 	நான்	ஏமாந்த	கைதகைளக்	 ற,	“நாங்க	அப்ப ெயல்லாம்	ஏமாத்திப்
பிைழக்க	ேவண்டாம்!”	என் 	ஆத்திரத் டன்	 றி,	நல்லெதா 	 ெவ த்தார்
அந்த	அ ர்வமான	ேயாக்கியர்.
சில	கைடகளில்	தரமான,	எந்தக்	கலப் மில்லாத	பட் ப் டைவகைள	விற்றார்கள்.
அதனால்	விைல	அதிகமாக	இ ப்பைதத்	தவிர்க்க	 யா .

இ 	 ரியாத	பாமர	மக்கள்	ஏமாந் ,	` தல்	கைடயில்	மலிவாக	இ க்கிற !’
என் 	வாங்கிப்ேபாக,	தரமான	ெபா ைள	விற்றவ க் 	வியாபாரம்	ஆகவில்ைல.



அ த்த	ஆண் ,	தரமான	அந்தக்	கைட	வராதைதக்	கவனித்ேதன்.
எதிர்பார்த்தப ,	பிறர்	சிலாகித்தப ,	லாபம்	கிைடக்காதி ந்தி க்கலாம்.
இன்ெனா 	அவசர	 .	 தலிேலேய	சரியாக	விசாரிக்காததால்	வந்த	விைன.
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`நான்	காதலித்தவைள	மணந்தி ந்தால்,	வாழ்க்ைக	இன்பகரமாக
இ ந்தி க் ம்!’	ெபற்ேறாரின்	மிரட்ட க் 	அ பணிந்ேதா,	அல்ல 	உயர்ந்த
நிைலக் 	ஆைசப்பட்ேடா,	தன்	த திக் 	மீறி	மணந்தவரின்	 லம்பல்	இ .		

இவர்	என்ன	ெசய்தி க்க	ேவண் ம்?	 தலிேலேய	நன்றாக	ேயாசித்தி க்க
ேவண் ம்:	என்ைனவிட	அதிகம்	ப த்தவைள	மணந்தால்,	என்	ெபா ளாதார
நிைலைம	உயரலாம்.	ஆனால்,	மைனவி	என்ைன	மதிப்பாளா?

அதற் ன்,	நாேன	அவைள	மிரட் விட்டால்?	என் 	ேயாசைன	ேபாகிற .

ஆரம்பத்திேலேய	இவ்வள 	 ழப்பம்	எ ந்தால்,	இல்லற	வாழ்க்ைக	இனிக் மா?
ஓயாத	ேபாட் ம்,	ெபாறாைம ம்தான்	எ ம்.
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`பத் 	வ ஷங்க க் 	 ன்னாேலேய	இப்ப ச்	ெசய்தி ந்தால்,	எத்தைனேயா
பணத்ைத	மிச்சமாக்கியி க்கலாம்!’	ம ,	சிகெரட்	பழக்கத்ைத	வி ம்	 யற்சியில்
இறங்கியி ப்பவர்.
அ தான்	படத்திற் ப்	படம்	இைவகளால்	ஏற்ப ம்	அபாயங்கைளப்பற்றி
எச்சரிக்கிறார்கேள!	விைளயாட்டாய்,	நண்பர்களின்	சவாைல	ஏற்
ஆழந்ெதரியாமல்	கால்	விட் விட் ,	ஆேராக்கியக் ைற ,	 ம்பத்தில்	 சல்
என் 	காலங்கடந் 	வ ந் வாேனன்!

யார்	நம்	நலைன	வி ம்பி,	நல்ல	ேயாசைனகைளக்	 கிறார்கள்	என் 	ஆராய்ந்
நடந்தால்,	இப்ப 	வ ந்த	ேநரி மா?
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`நான்	பட்ட	கஷ்டங்கள்!	அப்பப்பா!	நாய் டப்	படா !’		

தான்	பட்ட	கஷ்டங்கைள ம்,	அதனால்	அ பவித்த	 யரத்ைத ம்பற்றிப்
ேபசினால்,	பிறர்	அ தாபப்ப வார்கள்	என் 	எண் கிறவர்கள்	நம்மில்	பலர்.
இவர்கள்	ஒன்ைற	மறக்கிறார்கள்.	`கஷ்டங்கள்’	என்றால்	அ பவம்	ெப வ .
இன்ெனா ைற	அேத	தவற்ைறச்	ெசய்யா ,	அேத	பாைதயில்	நடக்காமல்
இ க்கத்	 ண் ம்	விேவகத்ைத	அளிப்ப .	இ 	 ரியா ,	என்ேறா	பட்ட
அவதிகளால்	எந்தப்	பாடத்ைத ம்	கற்காமல்	இ ப்பவன்	மீண் ம்	மீண் ம்	அேத
தவற்ைறச்	ெசய்கிறான்.	 ன்பங்கைளேய	அ க்க க்காக	அ பவிக்கிறான்.		

நாம்	எவ்வளேவா	கஷ்டப்பட் ப்ேபாம்.	ஆனால்,	இன்ைறய	நிைலைய	அைடய
ப ப்ப யாக	ஒவ்ெவான்ைற ம்	தாண் 	வந்தி க்கிேறாம்.

சி 	வயதில்	ெபற்ேறா ம்,	ஆசிரியர்க ம்	திட் யேபா 	அவர்கள்மீ 	ஆத்திர ம்,
நம்மீேத	பரிதாப ம்	ெகாண் ப்ேபாம்.	தன்னிரக்கம்	 ன்ேனற்றத் க்
ட் க்கட்ைடதான்.	ேயாசித்தால்,	நாம்	இப்ப த்தான்	நல்வழிப த்தப்பட்ேடாம்

என் 	 ரி ம்.	கசப்ைப	மறந் வி ேவாம்.
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சந்திரா,	கலா	இ வ ம்	பதின்ம	வயதாக	இ ந்தேபா ம்,	ஆண்-ெபண்
உறைவப்பற்றி	நிைனத்தாேல	பாவம்	என்ப ேபால்	வளர்க்கப்பட் ந்தார்கள்.
க த்தரிப் 	ேபான்ற	`ெகட்ட’	வார்த்ைதகைள	அவர்களால்	நிைனத் க் டப்
பார்க்க யா .	அதனாேலேய,	தகாத	நடத்ைத	ெகாண்ட	உறவினன்	ஒ வனால்
இ வ ம்	பாதிப்பைடந்தார்கள்.	சில	காலம்தான்.	ஆனால்,	அதன்	விைளேவா..!
தலில்	எந்த	ஆைணப்	பார்த் ம்	பயம்	எ ந்தா ம்,	காலப்ேபாக்கில்,	நடந்ததில்

தன்	தப் 	ஏ மில்ைல	என் 	ெதளிந்தாள்	 த்தவள்	சந்திரா.	பத்
சதவிகிதத்திற் ம்	 ைறந்தவர்கள்	ெசய் ம்	அடாத	காரியங்களால்	மீதி
இ ப்பவர்கைள ம்	ேநாவ 	என்ன	நியாயம்	என்ற	ேகள்வி	எழ,	ஆண்கள்
எல்லா ேம	தீயவர்கள்	இல்ைல	என் 	நிச்சயித்தாள்.	ேக ெகட்டவர்கைளப்
பார்த்த டேனேய	அவர்கள்	 ணம்	 ரிந் ,	விலக ம்,	எதிர்க்க ம்	 ந்த .
ேமாசமான	அ பவம்	ஒன்றால்	நல்ல	பாடம்	கிைடத்த .	ஆண்க டன்	சரளமாகப்
பழக	 ந்த .



தங்ைக	கலாேவா,	நடந்த 	ெவளியில்	ெதரிந்தால்,	தன்மீ தான்	பழி	வி ம்	என்
பயந்தாள்.	(அவள்	பய ம்	ஒ 	விதத்தில்	நியாயமான தான்.	`நீ	 தலில்	என்ன
ெசய்தாய்?’	என் 	வைதப்பட்ட	ெபண்கைளக்	ேகட்ப தாேன	உலக	வழக் !).
`எல்லா	ஆண்க ேம	ேமாசக்காரர்கள்!’	என் 	உ தியாக	நம்ப	ஆரம்பித்தாள்.
`அழகாக,	இளைமத்	ேதாற்றத் டன்	இ ந்தால்தாேன	ஆண்கள்	தகாத
இச்ைச டன்	அ கில்	வ வார்கள்!’	என் 	ேயாசைன	ேபாக,	தன்	ேதாற்றத்தில்
அக்கைற	ெச த்த	ம த்தாள்.	உடல்	ப மனாகிய .	ஓயாத	மனக் ழப்பத்தில்
என்ெனன்னேவா	ேநாய்கள்	வந்தன.	வய 	 திர்ந்தபின்ன ம்	ஆண்கைளப்பற்றிய
அவள 	அவநம்பிக்ைக	மாறவில்ைல	என்ப 	பரிதாபத்திற் ரிய	விஷயம்.

ஒேர	மாதிரியான	அ பவங்கள்	இ ந்தா ம்,	வாழ்வில்	நிக ம்
எதிர்பாராதைவகைள	எப்ப 	எதிர்ெகாள்கிறார்	என்பைதப்	ெபா த்ேத	ஒ வர
ணாதிசயம்	அைமகிற .

மனைதச்	சஞ்சலப்ப த்திய	நிகழ் கள்	நடந் 	 ந்தபின்	சற் 	நிம்மதி
கிைடக் ம்.	அந்த	நிம்மதிைய	அ பவிக்காமல்,	வ த்தத்ைதேய	ெகட் யாகப்
பி த் க்ெகாண் ப்பதால்	எப்ப !

நடந் 	 ந்தைத	`ேவண்டாத	அ பவம்!’	என் 	ஒ க்கி,	அதிலி ந் 	சரியான
பாடத்ைதக்	கற்றி ந்தால்,	கலா ம்	ைதரியசாலியாக	ஆகியி ப்பாள்.	நிம்மதிைய
இழந்தி க்கமாட்டாள்.	என்ன	ெசய்வ !	மேனாதிடம்	ெசால்லிக்ெகா த்
வ வதில்ைலேய!

`தவ 	நிகழ்ந் வி ேமா!’	என்ற	பயத்திேலேய	 ழ்கியி ந்தால்,	 தியதாக
எைத ம்	ெசய்யத்	 ணிவில்லா 	ேபாகிற .	இன்பத்ைத	அ பவிக்க	அதற்
ேநர்மாறான	நிைலைய ம்	உணர	ேவண்டாமா?	ெவயிலில்	நிழலின்	அ ைமைய
உணர்வ ேபால்தான்.
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சில	ெபற்ேறார்	 ழந்ைத	கீேழ	வி ந்தால்	 த் ப்ேபாவார்கள்.	அவர்க ைடய
பரிதவிப்பில்	 ழந்ைத ம்	தன்னிரக்கத் டன்	ெபரிதாக	அ ம்.	இதற்காக
ழந்ைத	நடக்க	விடாமேல	த த் விட	 மா?	மீண் ம்	எ ந் ,	நடக்கத்
ணிந்தால்தாேன	நைட	பழ ம்?

வாழ்க்ைக ம்	இ ேபால்தான்.	தவ 	நிகழ்ந் விட்டேத	என் 	கலங் வ 	வீண்.
கசப்பான	அ பவங்க ம்,	தவறான	 க ம்,	அைவகளால்	ஏற்ப ம்
ேதால்வி ம்தான்	நல்ல	பாடங்கைளப்	 கட் ம்.	கடந்த	காலத்திேலேய
வாழ்ந் ெகாண் ,	ஓயா 	அைதப்பற்றிப்	ேபசினால்மட் ம்	அைவ
மாறிவிடப்ேபாவதில்ைல.
���������	�����,	�����!



ெசய் ம்	காரியத்தால்	வரக் ய	 ன்பங்கைள,	தவ கைள,	எப்ப த்	தவிர்ப்ப
என்ற	கவனம்	அவசியம்.
ஒன்றைர	வயதான	 ழந்ைதயிடம்,	`இந்தப்	பாத்திரம்	 !	ெதாடாேத!’	என்றால்
அதற் ப்	 ரியா .	மிக	ேலசான	 டாக	இ க் ம்	ஒன்றில்	அதன்	ைகைய
ைவத் ,	“ஊ..!”	என் 	பய த்தினால்,	ைகைய	உடேன	பின் க்
இ த் க்ெகாண் ,	தா ம்	அேத	ஓைசைய	எ ப் ம்.	அதன்பின்,	ஊசி ைன
ேபான்ற	அபாயமான	எைத ம்	அப்ப ேய	ெசால்லிக்காட்டலாம்.

இம் ைறயால்,	வலிைய	அளிப்பைவகைளத்	தவிர்க்க	ேவண் ம்	என்
ரிந் வி கிற .	 ழந்ைதயின்	அ பவ ம்	வளர்கிற .

அ பவங்கள்	என்றால்	பிறர்	அ பவித்ததிலி ந் 	கற்ப ம்தான்.

நான்	அஜந்தா	 ைககைளப்	பார்க்கப்	ேபானேபா ,	ெவள்ைளக்காரப்
ெபண்மணிகள்	 ன்ெனச்சரிக்ைகயாக	கா ைற	அணிந் 	வந்தி ந்தார்கள்.
நாேனா,	ெவ ங்கா டன்!	தைரச்	 ட் ல்	பாதம்	 ண்ணாகி,	ரத்தம்	வ ய
ஆரம்பித்த .	சில	நாட்கள்	அவதி.	பாதம்	சரியான டன்,	ஆரம்பப்	பள்ளிப்	பாட
த்தகங்களில்	பார்த்தைவகைள	ேநரில்	அ பவித்த	ஆனந்தம்தான்	நிைலத்
நிற்கிற .	வலி	மறந் விட்ட .	அங் 	ெசல்ல	வி ம் ம்	பிற	உறவினர்க க் 	என்
அ பவம்	பாடமாக	அைமகிற .

இ ப்பி ம்,	ஒ வ க் 	ஏற்பட்ட	அ பவ ம்,	அதனால்	அவர்	அைடந்த
உணர்ச்சிக ம்	பிற க் ம்	அேத	விைளைவ	அளிக் ம்	என் 	 ற யா .

`எதிர்வீட் 	 ண் 	மாமி	ைகத்த 	பி த் க்ெகாண் 	நடந் தான்	வ க்கி
வி ந் விட்டாள்.	அதனால்	நான்	என் ைடயைத	உபேயாகிக்கேவ	இல்ைல!’
காலில்	அ ைவச்	சிகிச்ைச	நடந்தபின்	ம த் வமைனயில்	ெகா த்த	க விைய
உைறயிலி ந்ேத	பிரிக்கா 	ைவத்தைத	ஒ 	மா 	என்னிடம்	பகிர,	எனக்
ேவ க்ைகயாக	இ ந்த .

அவசியம்	என் 	க திதாேன	ெகா த்தி ப்பார்கள்?	யா ைடய	ேவண்டாத
அ பவத்ைதேயா	பின்பற்றினால்,	கால்	 ணமாக	இன் ம்	அதிக	நாட்களாகாதா?
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` திய	அ பவங்களால்	என்ெனன்ன	வ ேமா!	நான்	இ க்கிறப ேய
மகிழ்ச்சியாகத்தாேன	இ க்கிேறன்!’	என் 	ஒேர	வட்டத்தில்
ழன் ெகாண் ந்தால்	சலிப் தான்	மி ம்.

`சில க் த்தான்	வாழ்க்ைக	நன்றாக	அைமகிற !’	என் 	ெபா வதால்	என்ன
பயன்?

நம்	வாழ்க்ைகைய	நாேம	அைமத் க்ெகாள் ம்	 ணி டன்	நடந் ெகாண்டால்



இப்ப 	ஆ மா?
` திய	இடங்க க் 	உல்லாசப்பயணம்	ேபாவதா!	வீண்	அைலச்சல்!	அங் 	உண
ஒத் க்ெகாள் ேமா,	என்னேவா!	ஏதாவ 	உடல்	உபாைத	வந் விட்டால்?’	என்ற
அச்சேம	சிலைர	பயணங்கள்	என்றாேல	தயங்க	ைவக்கிற .

அஜீரணம்,	காய்ச்சல்,	வயிற் ப்ேபாக் ,	ஒவ்வாைமக்காக	என் 	பலவைகயான
ம ந் கைள	 ன்ெனச்சரிக்ைகயாக	எ த் ப்ேபானால்	கவைலேய	இல்ைல.
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`அவள்	ெசால்வைதக்	ேகள்!	நீ	அரிசி	சாப்பிட்டைதவிட	அதிகமாக	உப்
சாப்பிட் க்கிறாள்!’

வயதில்	 த்தவர்	ெசால்ைலக்	ேகட்கேவண் ம்	என் 	வலி த்த	சீனர்கள்
இப்ப ச்	ெசால்கிறார்கள்.
சில	சந்ேதகங்கள்	எ கின்றன:	வய 	 திர்ந் விட்டதால்	மட் ம்	ஒ வைர
அறிவி ம்	சிறந்தவர்	என் 	ஏற் க்ெகாள்ள	 மா?
அவர 	ேநரத்ைத,	அ பவங்கைள,	அவர்	எப்ப ப்	பயன்ப த்தியி க்கிறார்
என்ப ம்	 க்கியமில்ைலயா?
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திறைமயால்,	அதனால்	வ ம்	ெவற்றிகளால்	மகிழ்ச்சி,	கர்வம்	என் 	ஏேதேதா
கிைடக்கலாம்.	ஆனால்	ேசாதைனயால்தான்	சீரிய	பாடங்கைளக்	கற்க	 ம்.
ஒ வர 	 ண ம்	 டம்	ேபாடப்ப கிற .
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